
Мемориалът в памет на загиналите край Ржев.

Този стих, който употре-
бих за заглавие, е от 
поета Матей Шопкин. 
Позволих си тази вол-

ност не само защото днес е 9 
май, Великият Ден на Победа-
та! И не само защото светът е на-
стръхнал отново. И отново „не-
бето, заредено с взрив/ ще падне 
с трясък на площада“. А това оз-
начава, че някой трябва да бъде 
отговорен за мира. Историята ни 
учи, че Русия не започва войни. 

Че тя само ги завършва! И че, когато лъжата за нея вече е обико-
лила земното кълбо, тя тръгва с истината, която пази в сърцето 
си, да я догонва. Велико е нейното търпение! Важното е обаче, 
че Русия винаги застига лъжата. Може би и именно заради 
това, поетът призовава и приятелите, и враговете да вярват 
в Русия. 

Иначе ми предстои да разкажа за едно културно събитие.
На 7 май в Руския културно-информационен център, в Со-

фия, бе представена поетичната антология „Шрапнели и рози“. 
Книгата излезе в навечерието на Деня на Победата - 9 май, и е 
щастлив резултат от плодотворното сътрудничество между Съ-
юза на българските писатели и Фондация Устойчиво разви-
тие за България. Талантливо намереното заглавие отговаря на-
пълно на замисъла на съставителите: сърдечен поклон и пре-
клонение на поетите на България пред великия подвиг на 
народите на Русия, по времето, когато тя се наричаше Съюз 
на съветските социалистически републики и водеше своята 
поредна Отечествена война, която историята на тази изстра-
дала и богохранима земя, справедливо определи като Велика. 
И днес, в паметта на кръвта на всеки руски човек, този ден е 
непоклатимият знак на признателността, на дълга, на чест-
та и гордостта пред пролятата кръв на предците, пред само-
жертвата им в името на живота и бъдещето на Родината.
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Приятели, да вярваме в русия! 
да вярваме в русия, врагове!

Животът на всеки 
човек е от значе-
ние!  Този дар Бо-
жии, това чудо 

на природата, това уникално 
преживяване, е изключител-
на и единствена възможност 
за всеки  човек да намери своя 
Път към Истината, да съучас-
тва в движението на цивили-
зацията към върховете на зна-
нието и духовното съвършен-
ство. В  естествения си стремеж 
към щастие, свобода и личен ус-

пех, хората постоянно търсят 
отговор на вечно терзаещия 
ги въпрос: "Каква роля ми е от-
редена на този свят?" Но има и 
други, които без да си задават въ-
проси, импулсивно  следват за-

ложеното от природата и се бо-
рят да оцеляват, като мисията 
им в живота се свежда до учас-
тие в общия процес за про-
дължаване на човешкия род. 
И едните, и другите, са част от 
цялото, от предначертаното, 
от вселенското многообразие 
и хармония, но те се различни 

по това, че мислещите и актив-
ните с дръзновение "теглят" 
човечеството нагоре и напред, 
докато останалите, с вродени-
те си страхове и пасивност, не-
осъзнато, стават съучастници 
на онези световни и подмолни 
титанични сили, които от мо-
мента на "сътворението" про-

тивоборстват на доброто, на 
възвишеното, на заповедите 
на Завета, на каузата за спра-
ведливост и здрав разум. 
За вечната и сакрална  битка, 
продължаваща хилядолетия, 

ни е думата!

Ние, гражданите на Бълга-
рия, които отдавна или не тол-
кова отдавна, сме отбелязали 
своя петдесетгодишен юби-
лей, през последните десетиле-
тия живеем с усещането, че ня-
къде по Пътя, неусетно за са-
мите себе си. 
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ЗА ИЗГУБЕНИЯ СВЯТ И БЛУЖДАЕЩИТЕ ХОРА
Патриот е - душа дава за наука, за свобода,
но не свойта душа, братя, а душата на народа!
И секиму добро струва, само, знайте, за парата,
като човек - що да прави? – продава си и душата.

Христо БОТЕВ, 1873 г., в-к “Будилник”

Георги ВацОВ
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От стр. 1
През годините, изпаднах-

ме от заобикалящия ни свят 
и сега не знаем как  да се вър-
нем обратно. Работата е в това, 
че за нас, с нашето възпитание и 
мироглед, е неестествено да сме 
съставна част от общество, в ко-
ето за мнозинството от хората 
предпочитаният ресурс е собст-
вения им потенциал да прецак-
ваш другарчето, да превръщаш 
печеленето на пари и ламтежа за 
власт в смисъл и главна цел на 
живота си. 

В онези отминали години 
ние, "блуждаещите" днес бъл-
гари, уважавахме миналото 
си, пазехме старите вещи в 
домовете си, направени с лю-
бов и майсторство, защото те 
ни служеха с години, с   качест-
вата си за многократна упо-
треба. В новото демократично 
време  вездесъщата реклама 
ни преследва от всеки ъгъл, 
от всеки екран и високогово-
рител, задължава  ни просто да 
купуваме и потребяваме, убеж-
дава ни, че това е смисълът тук 
и сега, а завистта ни изяжда от-
вътре установим ли, че  губим 
съревнованието по богатство и 
по възможности за безспирен и 
охолен сладък живот!

В онова, "лошото" време, 
всички искрено се радвахме на 
обикновените неща в живо-
та, ходехме си на гости семей-
но, уважавахме възрастните,  
имахме идеали и принципи, 
завещани от нашите родите-
ли, бяхме щастливи и изпъл-
нени с гордост от всеки по-
стигнат успех – личен и ко-
лективен. Имаше култура и 
разбирателство в общуването 
между хората, високо се цене-
ше взаимопомощта, приятел-
ството, проявената  жертвого-
товност в името на Родината и 
народа. Всичко това осмисляше 
нашия живот и ние не се питах-
ме: "Защо сме на този свят?", 
поради липса на  време за таки-
ва въпроси. 

Неотдавна прочетох, че за 
последните 40 години в света е 
произведен повече боклук, от-
колкото за цялата история на 
човечеството.  

И този факт разкрива най-
пълно порочната философия на 
този „dolie vita”, защото „използ-
ваме  и изхвърляме”! дава все-
позволеността на онези, които 
не са достигнали своите 50, да 
се отърват от всичко старо. И те 
бързат, защото ако не го напра-
вят са преследвани от страхът, 
че ще изпаднат от "мейнстрий-
ма"! Нали новото им  "всичко" е 
придобито по "лесния" начин! 
То не е изстрадано, не се цени, 
и се подменя със същата леко-
та, с която е придобито! И това 
се случва не само с вещите, 
но и с ценностите, които ня-
кои съкровено пазят, а други 
бързат да се отървават от тях. 

Днес не само електроуредите са 
за еднократно употреба, но и 
брака дори, и приятелството, 
и колегиалността! Така неусет-
но губим собствената си само-
битност, изхвърляме от живота 
си колективната памет и крех-
кото минало. След това стане ли 
дума за бизнес, за "правене" на 
пари, вече няма място за мо-
рал и етика, всичко се свежда 
до интерес и безкомпромисни 
пазарни взаимоотношения... 

И за да няма привързано-
сти към старото, към тради-
ционното и консервативното,  

"някой" от  "новия свят” прео-
бърна колективното съзнание 
така, че на всичко вечно да се 
дава срок на годност, а "изгод-
ния" за историческия  момент 
„кланов  интерес”, да се обявява  
за вечен. Затова се мъчат да ни 
втълпят, че ние, обикновените 
хора, сме гости на тази Земя. И 
не трябва удобно да се "наста-
няваме" в този техен свят, за-
щото той е временен. Прос-
то трябва бързо да преминем 
през него. И да не пречим!          

Страхът от тежка болест и 
смърт, от бедност и уволнение, 
от загуба на любов и от при-
ближаващата старост, парали-
зират волята и желанието за 
съпротива у хората. Така чо-
вечество, в преобладаващото си 
мнозинство, безмълвно прие 
глобализацията и слободията 

като изход, 

а постистините за Истина, 
фалшивите пари за "манна не-
бесна", популизма и демагоги-
ята за „Път към демокрация”, 
а пандемиите за "чистене" на 
обществото от ненужния ба-
ласт! Това е "квинт есенция-
та" на "великото ново”, което 
ни донесе "Третия път" на Бил 
Клинтън. 

Това е и "идеологията" на 
българския преход към пазар-
но стопанство и демокрация. 

Набързо новоназначената ком-
продорска политическа кла-
са, отменяйки "лошите" кому-
нистически закони и скоростно 
разграждайки държавата, нарои  
самозвани банкери -"филан-
тропи" и откровени бандити, 
които заедно с нахлулите чужди 
спекуланти и родни авантю-
ристи, трупайки първоначал-
ните си капитали, създадоха 
новата хищна капиталистиче-
ска класа на България. И дой-
доха кожодерите, които пре-
гръщайки "вечната и неруши-
ма" евроатлантическа друж-

ба, разгърнаха потенциала си 
за овладяване на механизми-
те за пренасочване на пред-
съединителните, кохезионни 
и структурни фондове, към 
собственото си финансово и 
материално "изравняване" (ко-
хезия) със стандарта на живот 
на западните им колеги и "учи-
тели" по грабеж. Но главна за-
дача на тази невиждана по сво-
ята арогантност и двуличие об-
ществена "пяна",  бе да подгот-
ви и реализира идването на 
онези, които нямат скрупули 
и морални задръжки, които 
винаги са готови да козируват 
и изпълняват безпрекословно 
заповедите на властелините 
на света, стига да им се гаран-
тира пълното задоволяване 
на тяхната животинска страст 
към власт, богатство и удо-
волствия. Както и правото им 
да мачкат, да дерибействат и 
да се самоизтъкват като "спаси-
тели" на измислената от сами-
те тях "нова ера". Задължително 
това трябваше да бъдат "дейци" 
със зависимости, с престъпно 
минало –  мутри и мутреси, ко-
ито, преследвайки личните си 
интереси,  да  изчегъртват от 
своята и колективна памет по-
нятия като род и Родина, вяра 
и Истина, справедливост и мо-
рал, съвест и дълг към обще-
ството! Българската олигархия, 

за да е съзвучна с "делото" на 
своите кръстници и господари, 
си създаде съответната органи-
зация – НПО "Глобална Бълга-
рия", която роди човеконена-
вистния, уродлив,  постсоци-
алистически модел на държа-
ва с лидери Бойко Борисов и 
прислужващия му изтърсак, 
Росен Плевналиев; с цветели-
на Бориславова и Кристалина 
Георгиева; с Делян Пеевски и 
братя Домусчиеви, превърна-
ли Отечеството в територия 
на фалшивите пари, изповяд-
ваща морал менте и защитава-
ща измислените "принципи" на 
тяхната псевдодемокрация.

Логичен и крайно актуален 
днес е въпросът, 

къде се загуби в тези 
тежки времена за нацията, 

българска научна и 
художествено-творческа 

интелигенция,

 наследила хилядолетния 
и  изключителен културен код 
на дедите ни – създателите на 
старобългарския език и кни-
жовните школи в Преслав, Ох-
рид и Търново, сътворила през 
ХХ век велики и непреходни 
образци в съкровищницата 
на световната култура и изку-
ство, оставила трайна следа в 
науката, в обществознанието, 
във философията и спорта? 
Какво беше това "цунами", което 
в тези тежки времена за броени 
години направи от открития 
към света и доброто българин, 
известен със своето трудолюбие 
и съпричастност към  съдбата 
на Отечеството, в мълчалив и 
безучастен свидетел на "търже-
ството" на посредствеността 
и простащината, в търпелив 
съучастник във вакханалията  
на обезумелите властолюбци 
и  сребролюбци, които с живо-
тинска страст грабят, мачкат, 
лъжат и рушат всичко, несъз-
давано от тях, и всеки, изпре-
чил им се по избраният от тях 
път на безсърдечни слуги-кли-
енти на сатаната? 

Отговорът е на повърх-
ността, защото в случващото 
се на изконно българската земя 
през последните тридесет годи-
ни, явно и натрапчиво се от-
крива почерка на световни-
те колониални системи, кои-
то с изградените си историче-
ски стереотипи за промиване 
на мозъците на завладените 
народи така, че те да забравят 
традициите си, да не могат да 
се ориентират кое е добро и кое 
зло, да търсят надежда и упо-
вание само в отвъдокеанските 
и отвъдморски "благодетели". 
Днес можем в детайли да опи-
шем как на практика се случ-
ват нещата при овладяването 
и обездушаването  на терито-
рията. Най-напред се сменят 
законите, след това се подби-
рат "вискоинтелигентни" ка-

дри за черната работа и би-
вши функционери, готови за 
няколко сребърника и гаран-
тирана защита, да преобърнат 
всяка една уважавана и дока-
зала се идея и теза от минало-
то в нейната пълна противо-
положност, а тези, които я за-
щитават, да бъдат лустрирани и 
обявени за врагове на народа. 
След това се пускат в действие 
НПО, "Отворените общества" 
и ренегатите, които нахълтват 
в образованието, подменяйки 
съдържанието на учебници-
те; в юридическата сфера, къ-
дето нормите от континентал-
ното право се заменят с "пре-
цедентни" решения във всеки 
конкретен случай, за да няма 
система и сигурност, а  да има 
произвол и временни прави-
ла вместо закони. Пазарни-
ят фундаментализъм помита 
всяка индивидуалност, давайки 
права на силните и богатите. 
В духовната сфера се появяват 
стотици НПО, които дублират 
и изместват държавните ор-
гани и организации и, разпо-
лагайки с огромни за мащабите 
на страната финансови възмож-
ности, се превръщат в решава-
ща сила и оторизирана от дър-
жавата институция за форми-
ране на неолиберална "етика" 
и "морал", обслужващи утвър-
ждаването на глобализацията и 
Новия световен ред в съзнание-
то, най-вече, на младите бълга-
ри.

При това тенденциозно и 
демонстративно "нахлуване" 
на външната, макар  и евроат-
лантическа, "мека сила"  в съз-
нанието на българина, сме при-
нудени да се задълбочим и за-
познаем по-дълбоко  със 

същността и съдържанието 
на американския подход

 при овладяването на тери-
ториите в Източна Европа след 
1989 г. Тяхната безцеремонна 
имперска инвазия, практикува-
на десетилетия наред, руши из 
основи всяко общество, стре-
мящо се да съхранява нацио-
налната си  традиция, своята 
самобитност и вкоренилите се в 
народното съзнание ценности 
и  привързаности и е напълно 
неприемлива, защото граничи 
с остракизъм на големи групи 
от коренното население. 

Последният американски 
ръководител, който бе олице-
творение на осъзнатата  из-
ключителна роля на амери-
ка за развитието на човеш-
ката цивилизация, бе 41-я 
президент на СаЩ Джордж 
Буш-старши - бивш вицепре-
зидент и директор на цРУ, 
бивш постоянен представител 
на САЩ в ООН, човекът кой-
то знаеше всичко за величие-
то и разпада на СССР, за Вар-
шавския договор и СИВ. В ин-
тервюто, дадено на 7 юни 1992 

г. във Вашингтон на Сара Ню-
комб Макледон, на въпрос: "Аз 
не разбирам Вашата увереност, 
че Русия ще стане по-силна? Та 
тя съвсем неотдавна бе побе-
дена...",  Джордж Буш отгова-
ря: "Аз бих искал да бъда та-
къв Приятел на Русия, какъвто 
Враг бях на Съветите. Трябва да 
се залага на най-добрия кон! Ис-
кате да разберете какви бяха 
Гирите, които съсипаха СССР? 
Това се вижда от цифрите – в 
Съюза имаше две бездънни ями, 
където изчезваше бюджетния 
профицит - Селското стопан-
ство и Социалната помощ. Ако 
Русия може да генерира предиш-
ните си доходи и да не харчи за 
тези губещи позиции в разходи-
те си, то в близките години тя 
ще стане по-силна и по-опасна 
от СССР. Всичко е в цифрите. 
Основните потребители на сел-

скостопански дотации в Съюза 
бяха в Украйна. Отива си Украй-
на и за Русия изчезва "черната 
дупка" в бюджета за дотиране 
на селото. Основните потреби-
тели на социалната помощ са 
в Средна Азия и Задкавказието. 
След като го няма Съюза, то и 
Русия, основният донор в Съюз-
ния бюджет, престава да доти-
ра многодетните мюсюлман-
ски републики. А по-нататък 
е чиста аритметика – Украй-
на, Средна Азия и Задкавказие-
то, се оказват с бюджетни де-
фицити и потъват в бездната 
на отчаянието, Русия се оказва 
с бюджетни профицити и ней-
ната хазна става по-голяма и 
по-мощна от съветската. А 
след това тя триумфално ще се 
завърне и всичко ще ни припом-
ни, още повече, че нашата ико-
номика е на границата на нуле-

вата печалба. Моят съперник 
Клинтън обещава "да стимули-
ра икономиката", а това озна-
чава, че ние отново ще влезем в 
дългове. Нашата икономика е в 
такова състояние, че ние повече 
не можем да вземаме заеми. А от 
своя страна това пък означава, 
че бюджетът ще е отрицате-
лен и с времето ние ща станем 
"боси и голи", а руснаците – бо-
гати и могъщи. И заради друж-
бата със силните и могъщите, 
моите безплатни бутчета, из-
пратени тогава, когато те ня-
маха какво да ядат, ще донесат 
огромни дивиденти. А биха доне-
сли и още по-големи, ако можех 
да спра набезите на нашата 
вечно гладна глутница от хие-
ни и чакали... Ех, ако бяхме успе-
ли да спасим СССР от разпад, и 
ако той свикнеше към нашата 
добра ръка и с времето успеехме 

да го опитомим като домашно 
кученце... Но днес вече нищо не 
може да се направи. Всички тези 
чакали сами решават съдбата 
си – аз познавам руснаците, те 
нищо не прощават и нищо не за-
бравят." 

Пророчески думи на един го-
лям президент, в които има и ло-
гика, и политическа интуиция, и 
здрав разум. Да, Буш положи ог-
ромни усилия да обезсили глав-
ната опасност за съществуване-
то на капитализма – Съветския 
съюз, притежаващ мощно ядре-
но оръжие и привлекателна иде-
ология. Но след победата, амери-
канският истаблишмент вместо 
да търси искреното взаимно раз-
биране и уважение към повале-
ния враг, наводни РФ с агенти, пре-
датели, спекуланти и диверсанти, 
а новият, 42-ят президент - Бил 
Клинтън и "дълбоката държава", 

окрилени от победата, избраха док-
трината "Третия път", която по 
идея трябваше да създаде първото 
безкласово общество в човешката 
цивилизация,  но на практика оба-
че цялата енергия "от вятъра на 
промяната" се насочи към разру-
шаването на суперсилата, в т.ч. и 
към нейното разчленяване. Огро-
мни финансови ресурси бяха хвър-
лени, за да бъде деморализирано 
руското общество. Бяха подпале-
ни етнически войни, подклаж-
даше се социално напрежение. В 
бившите сателити на СССР се раз-
палваше и разпалва  пещерна ру-
софобия, а там, където имаше съ-
протива и непокорени ръково-
дители, се премина към военни 
действия (бивша Югославия, Ирак, 
Грузия, Либия, Украйна) или "цвет-
ни" революции (България, Мол-
дова, Киргизия, Беларус). 

На стр. 4

Джордж Буш-старши, 41-ви президент на САЩ.

Сред тези битки една из-
пъква с особената си жесто-
кост - необявената война за 
децата. Война на тихия фронт. 
За нея „свободната преса“ пише 
рядко, умерено, балансира-
но и почти веднага забравя. 
Само от време на време някоя 
непослушна статия ще наруши 
омертата, като „Под диктату-
рата на ЛГБТИ“ или „В Испания 
жена, която се самоопределила 
като мъж (трансджендър) е ро-
дила бебе“, или „В САЩ пуснали 
първия боен хеликоптер с изця-
ло хомосексуален екипаж“, или 
„В Белгия се проведе 4-та излож-
ба-базар за сурогатни майки и 
бебета за осиновяване от мъж-
ки хомосексуални двойки“, или 
„В пандемията повече сексуални 
посегателства на деца“. 

Кратък шум и отново 
настъпва подозрителна 

тишина.

Войната за децата не е само 
гражданска война. Тя се води 
отвъд националните граници. 
Замесени са влиятелни външ-
ни сили, обединени в мощни 
групировки, проникнали в меж-
дународните организации. Със 
стратегии и тактики, щабове, ар-
мии от добре платени „добровол-
ци“, социолози, медици, юристи, 
дори теолози и др. С една дума 
- на война като на война. Има 
победители и победени. Има 

жертви. Има разрушения.
Къде в този водовъртеж 

сме ние българите с новия ци-
вилизационен избор на един 
бивш наш президент?

България също дава своя 
дан. Жертвите са хиляди. Деца-
та с болно детство. Децата без 
семейство, без игри, без учи-

лище, карантинирани, имуни-
зирани, деинституционализи-
рани. С училища, в които се изу-
чава „Робинзон Крузо“ на Дани-
ел Дефо, а не и „Ян Бибиян на 
Луната“ на Елин Пелин. Деца 
за благотворителност, но не и 
за щастливо детство. Децата на 
гурбета, чиито родители от го-
дини са в Испания, Германия, 
Италия или Великобритания 

заради едната прехрана на се-
мейството.

Многократно се влоши сре-
дата за отглеждане и възпита-
ние на българските деца. Ико-
номическа и социална криза в 
резултат на Пандемията Ковид-
19 разтърси от корен българско-
то семейство. Не се задоволяват 

базисни потребности на децата, 
като изхранване, обличане и 
качествено образование. Дър-
жавата обърка пътя. Държав-
ната политика в областта на 
грижата за децата е тотално 
неадекватна. Институционал-
ният капацитет на органите за 
закрила на децата е архаичен 
и неефективен. Липсват съвре-
менна материална база, високо 

образовани кадри, медицинска 
грижа в детските заведения от 
семеен тип. Държавата е изти-
кана от социалната сфера от 
агресивни НПО. В цели градо-
ве и области социалната дейност 
е поета изцяло от неправител-
ствения сектор, поради съкра-
щаване на бюджетните разходи 
за социална подкрепа и увелича-
ване на платени социални ус-
луги. В законодателството про-
дължават да господстват про-
валени идеологизирани регу-
лации. Това води до преразход 
на бюджетни средства и оскъпя-
ване на социалната дейност. Бе-
дна и разорена България пла-

ща скъпи социални услуги. В 
резултат, главоломно нара-
ства количеството на децата 
отвъд чертата на бедността и 
без перспектива на реализи-
ране. Борим бедността чрез ус-
луги на пазарен принцип!...

Поне по един показател оба-
че българските деца отдавна са 
сред най-щастливите в света - 
по брой на регистрираните 

правозащитни организации 
на глава от детското ни насе-
ление. „Светът е голям и спасе-
ние дебне отвсякъде“. От всякъ-
де се предлага подкрепа, съст-
радателност, милосърдие, бла-
готворителност, изследвания, 
проучвания, препоръки, услу-
ги, нормативи. Де да бяха поне 
наполовина истински.

С дъх на бадеми

Днес, войната за децата е 
обвита с „оглушителна“ тиши-
на. Огромната част от българи-
те обаче така и не са разбрали, 
че против тях воюват. Безмълв-
стват и бездействат. Не осъз-
нават, че тази война се води 
за манталитета и мисленето 
на утрешния човек, за ценно-
стите на идващите поколения, 
за собственото ни бъдеще. Не 
разбират истината, че това е 
война за суверенитет, за пъ-
тищата на нашето собствено 
развитие като нация и държа-
ва.

На международния пазар за 
концептуални оръжия няма де-
фицит. Всеки ден се раждат нови 
и нови идеи, доктрини, соци-
ални формули - все по-слож-
ни и по-изобретателни. Старата 
османска политика на еничар-
ството, фашистката политика 
за деца за чистокръвна арийска-
та раса днес са заменени с нови 
доктринални разработки - ху-
манни, изискани, благовон-
ни, правозащитно поднесени – 
ЕДНА ИЗТЪНЧЕНА МАНИПУ-
ЛАЦИЯ, С ДЪХ НА БАДЕМИ И 
МЕЖДУНАРОДНА ФЛАГРАНТ-
НОСТ, ПОДНЕСЕНА КАТО ЗА-
КРИЛА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.

На челно място днес е из-
дигната доктрината за „прес-
тъпния родител“. Експертни 
щабове ползват подбрани де-
виантни изключения, за да 
обосноват необходимостта от 
разкъсване на биологични-
те връзки между родители и 
деца.

С ДЪХ НА БАДЕМИ 
ИЛИ ИМЕТО НА ОТРОВАТА

адв. Владимир ШЕйТаНОВ

Ж
ивеем в тревожен и настръхнал свят. Разкъсван от 
съперничества, конфликти и войни. Стари спорове 
оживяват, нови вражди се разгарят. Конфликти бал-
кански, украински, арабски, персийски, азерски, ар-

менски, таджикски, киргизки, корейски, латино и други. Войни 
локални, войни глобални. Страдат народи, пропадат държави, 
гинат милиони хора. „Стратезите“ в Давос провеждат Голямо 
Презареждане.
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ЗА ИЗГУБЕНИЯТ СВЯТ И БЛУЖДАЕЩИТЕ ХОРА

ДЕН НА ОСЪЗНАТАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪДЕЩЕТО!

От стр. 3
След 1993 г., ръководството 

на СаЩ, налагайки глобализа-
цията като основна парадигма 
на Новия световен ред, преста-
на да разсъждава логически и 
опиянено от собствената си из-
ключителност, започна да упра-
влява света интуитивно, по из-
мислени от самите тях правила 
за всеки отделен случай. Стара-
та система в международните от-
ношения, базирана на стриктното 
спазване изискванията на меж-
дународното публично право, 
остана в историята, наред с пре-
рогативите на ООН и Заключи-
телния акт от Съвещанието в 
Хелзинки. Всичко това говори за 
неправилно избрана "страте-
гия", за спешно калкулиране на 
печалбите от геополитическа-
та "победа", съпътствана от раз-
оряване на конкурентите, в т.ч. 

и тяхното физическо отстраня-
ване. Подобен порочен стил на 
ръководство на световните дела 
не можеше да не доведе до 

фатален отказ от 
обективната истина 

и  промотирането на безум-
ни доктрини и стратегии, ко-
ито приемат за доказан факт 
"края на историята", но за-
бравят, че има и друга Исти-
на, и друг Път, и друг Живот. 
Така получиха терен за изява и 
пост-истините, и наглите ма-
нипулации, и демагогията, и 
фейк-новините. Дойде "злат-
ното" време на задкулисието,  
на  бруталната грубиянщина 
и презрението към останалия 
свят и обикновените хора – и 
всичко това на фона на еуфо-
рията от собствената си из-
ключителност и самоубий-

ствената заблуда, че вече и за-
винаги са единствените  пове-
лители на Земята!

Във всички исторически 
епохи основата на онтологията, 
т.е. на философията за базата 
и принципите на битието, за 
неговата структура и законо-
мерности, се е опирала на ло-
гиката и доказателства, които  
са   крайъгълния камък на вся-
ка мисловна система и на вся-
ка система за действие. Полу-
чаваният в практическата дей-
ност опит, в т.ч. и експеримен-
талния, неговото многократно 
повторение е изпитана форма 
за доказване правилността 
на предприеманите действия. 
А логиката е начина за доказва-
не на тази правилност. Съответ-
но, всеки един глобален проект, 
независимо от неговия мащаб, 
се основава на логическа кон-

струкция, която е главния ин-
струмент в процесите на позна-
нието и действието в общество-
то. Основата на демокрацията 
са изборите. Те дават възмож-
ност за  положителен подбор 
на кандидати чрез разкрива-
не на лично превъзходство по 
притежавани и доказани ка-
чества, в условията на конку-
ренция при честно организи-
рано състезание. Политиците 
– ,,кандидати за слава", произ-
насят речи, които, за да  бъдат 
убедителни и да печелят дове-
рие, трябва да са изградени вър-
ху логика и доказателства, за-
щото именно способността за 
логическо мислене е главната 
особеност на човешкия вид, а не 
красивите и грандомански при-
казки за това, което хората ис-
кат и  очакват да чуят. Не е ра-
ботеща и заблудата, че може 

да се спечели доверие, ако 
кандидатът демонстрира уме-
ние да "прави пари от въздуха", 
или фанатичната си борбе-
ност за власт като инструмент 
за постигане на "идеала"! Ха-
рактерни черти на голяма част 
от  съвременните западни, в т.ч. 
и български политици, е външ-
ната показност и владеенето 
на ораторски хватки за убеди-
телно поднасяне на популизма 
и демагогията. Следвайки зако-
ните на търговската реклама, от 
особена важност за политиците 
е "опаковката" на казаното, а 
не  логиката и доказателствена-
та сила на съдържанието. Това 
кухо словоблудие предизвик-
ва у гласоподавателите и от-
вращение, и презрение, и от-
каз от участие в избори!     

Следва

Зад идейната мимикрия 
тече битка за менталното 
пространство на обществото, 
за разрушаване на инстинкта 
за самосъхранение, за опаз-
ване на поколението. целта е 
овладяване на детското съзна-
ние и душевност от най-ран-
на възраст, за което е необхо-
димо премахване на защитата 
на техните родители. целта е 
да се прекъсне връзката меж-
ду поколенията, да се разруши 
приемствеността, да се нама-
лят когнитивните способно-
сти на бъдещото поколение. 
И не на последно място - да се 
разпилее опита на предход-
ните поколения. В далечината 
проблясва философската същ-
ност на концепцията на ГОЛЕ-
МИЯ РЕСТаРТ на стратезите от 
Давос.

Това обаче не може да бъде 
осъществено без насилие. На-
силието е нелицеприятно, от-
блъскващо, грозно, ожесто-
чаващо. То плаши обществото 
и затова трябва да бъде мими-
крирано. Насилниците трябва 
да изглеждат като борци срещу 
насилието. За примери няма 
нужда да се ходи в гората.

Но нека да бъдем наясно. 

Това не са редове на рет-
роград, израснал и приел на-
силието над деца. Не отричам 
последиците от насилието над 
нашите деца. Не оправдавам 
ориенталско отношение към 
децата и детската тема. Но не 
подкрепям и манипулацията с 
темата, с която се освобожда-
ват човеконенавистни пласто-
ве на мислене, планове за пе-
дофилия и инцест, стремежи 
към използване на детската 
чистота и искреност за груба 
плътска употреба. Това е сми-
сълът на тези редове.

Историята за това изслед-
ване е история за една мани-
пулация, поднесена елегантно, 
с мирис на международна циви-

лизованост.
На 19.04.2021 г. УНИцЕФ – 

България (UNICEF.BG) публи-
кува на своята електронна стра-
ница „Изследване за насилието 
над деца в България“. Подобни 
социологически изследвания са 
голяма рядкост, а у нас - из-
ключение. Интересът към него 
е силен и неподправен. Още съ-
щия ден БНР и НОВА ТЕЛЕВИ-
ЗИЯ отразиха новината. А Ка-
нал 1 на БНТ му посвети спе-
циално студио в сутрешното 
си предаване на 22.04.2021 г., 
с участието на представител 
на УНИцЕФ-България и Ма-
риана Писарска от Национална 
мрежа за децата (НМД). Всички 

медии обявиха, че изследване-
то било на УНИцЕФ.

Самото изследване има 
двойствена цел: от една стра-
на - да създаде обществени 
нагласи и възприятия за съ-
ществуването на насилие над 
българските деца и от друга - 
да превърне тези нагласи в ос-
нование за разработването на 
една бъдеща „политика срещу 
насилието над деца“ в Бълга-
рия. Тази политика ще бъде из-
ползвана за приемане на нова 
българска стратегия за детето, 

ревизия на закона за закрила на 
детето, както и разширяване на 
полето на действие на бизнеса 
със социални услуги за деца. Из-
следването е 

своеобразна ОцЕНКа На 
ВЪЗДЕйСТВИЕТО 

на бъдещото законодател-
ство в България в тази област.

Показват ни го няколко съ-
бития, уж случайно съвпада-
щи във времето и в своята 
социална насоченост. Пър-
во - изследването на CORAM 
INTERNATIONAL, изготве-

но по поръчителство на УНИ-
цЕФ, се появи публично не-
посредствено след приемане-
то на новата Стратегия за де-
тето на ЕС, публикувана през 
март 2021 г. Като член на ЕС, 
България ще трябва да прилага 
тази европейска стратегия. Вто-
ро - броени дни по-късно бе 
оповестено редовното годиш-
но изследване на Национална 
мрежа за децата (НМД), наре-
чено „БЕЛЕЖНИК 2021“. В него 
НМД обяви своето неудовлет-
ворение от грижата на прави-

телството за децата и деклари-
ра че поставя посредствена-
та оценка 3,09 за политиката 
през 2020 г., както и за цялото 
минало десетилетие. От птичи 
поглед личи идейното родство 
на двете инициативи, на УНИ-
цЕФ и НМД. Те споделят един 
и същ фокус – промяна на по-
литиката по отношение на де-
цата.

Но нека се вгледаме сега в 
същността на инициативата 
на УНИцЕФ, за което ще ни по-
могнат няколко логични въпро-
си:

• Какво представлява Изслед-
ването от 19.04.2021 г.? 

• Кои са неговите цели? 
• Кои са неговите поръчите-

ли? 
• Кои са неговите изпълни-

тели?
Отговорът на авторите на из-

следването е следния:  „проведе-
ното по поръчка на УНИЦЕФ 
национално представително 
проучване от международна-
та изследователска компания 
CORAM INTERNATIONAL, като 
дейността по събиране на дан-
ни в България е изпълнена от 
агенция ЕСТАТ“… „Изказаните 
становища и мнения в насто-
ящия доклад са отговорност 
единствено на авторите и не 
отразяват непременно мнения-
та и политиките на УНИЦЕФ“.

И така, твърдението, че 
ТОВа Е ИЗСЛЕДВаНЕ На 
УНИцЕФ е опровергано от са-
мия УНИцЕФ. Той не е автор, а 
поръчител.

Изпълнител на изследва-
нето се оказва частна фирма 
CORAM INTERNATIONAL. Кой 
е CORAM INTERNATIONAL? 
Според публично достъпна ин-
формация това е изследовател-
ска и консултантска компания 

от Великобритания, част от 
Юридическия център за Деца 
(ЮЦДЦ) „CORAM“, работеща в 
сферата на правата на детето. 
Фирмата изготвя доклади за 
насилието над деца. Работила е 
в 89 страни по света, преобла-
даващо от азия и африка. Осъ-
ществила е 170 проекта, заедно 
със 69 партньорски институ-
ции и организации. Консулти-
ра от 23 години. Сред нейните 
клиенти са МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИ-
ТИЕ НА БРИТАНСКОТО ПРА-
ВИТЕЛСТВО – DFID, поредица от 
международни правителствени 
организации, в т.ч. и двете спе-
циализирани организации на 
ООН: УНИЦЕФ, ПРООН, непра-
вителствените организации в об-
ластта на правата на децата като 
PLAN INTERNATIONAL, Между-
народната ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СЕ-
МЕЙНО ПЛАНИРАНЕ (IPPF), 
СПАСИ ДЕЦАТА, WARCHILD и 
CARE INTERNETIONAL. Всич-
ки тези институции и непра-
вителствени организации са 
мощни и влиятелни центрове 
за работа с деца по целия свят. 
Създадени в Европа и СаЩ, те 
оперират основно в бедните 
страни на азия и африка. 

• Днес е ред на България.

Казаното дава ключ към раз-
гадаване кой осигурява поръч-
ките и финансирането на из-
следвания за насилието над 
деца по целия свят.

Преки изпълнители на по-
ръчката са Елизабен Яроу 
и д-р Софи Хеджис, под ръ-
ководството на проф. Каро-
лин Хамилтън - изп. директор 
на CORAM INTERNATIONAL. 
Проф. Хамилтън е пенсионер. 
Тя е завършила юридическо 

С ДЪХ НА БАДЕМИ ИЛИ ИМЕТО НА ОТРОВАТА

Мариана Писарска от Национална мрежа за децата (НМД)

образование в Университета 
в Есекс. Заемала е поста на съ-
ветник на Комисаря по права-
та на детето на ООН и Комисар 
по въпросите на семейство-
то и децата при Комисията по 
правни услуги. В момента е ад-
вокат, колега с дълъг професи-
онален стаж. 

Г-жа Софи Хеджис е магис-
тър по демография и здраве, 
бакалавър по антропология и 
доктор по демография. Нейна-
та докторска дисертация изслед-
ва проблемите на зависимостта 
между училище, работа и по-
чивка при деца в две села в Се-
веро-западна Танзания (https://
coraminternational.org/meet-the-
team/). Г-жа Яроу не е сред ос-
новния състав на компания-
та и за нея не разполагам с ин-
формация.

Работата по всяко едно на-
ционално изследване естест-

вено не може да бъде осъщест-
вена без участие на местни екс-
перти. Те се наемат и тяхната 
работа се заплаща от бюджета 
на проекта за изработване на 
изследването. Имената на бъл-
гарските експерти в конкрет-
ния случай са публикувани във 
въведението към изследването. 
Това са експерти на български 
институции: МТСП, МВР, Ми-
нистерство на правосъдието, 
МОН, ДаЗД, аСП, Национал-
на асоциация на общините 
в България (НаОБ), НСИ. Но 
има и представители на непра-
вителствени организации – Ин-
ститут за социални дейности и 
практики (ИСДП) и Асоциация 
ДЕМЕТРа, и вероятно на Наци-
онална мрежа за децата (НМД), 
чийто представител участва в 
предаването по Канал 1 на БНТ 
от 22.04.2021 г.

ИСДП, ДЕМЕТРА и НАОБ, 

както и значителна част от чле-
новете на НМД, са частни дос-
тавчици на социални услуги 
за деца и имат приходи от тази 
дейност. В правно отношение, 
налице е явен конфликт на ин-
тереси.

целите на изследването, 
според авторите, са две: 

а) Да се изготви изчерпа-
телна картина на актуалното 
състояние на нагласите, зна-
нията, вярванията и практи-
ките във връзка с насилието 
над деца (ННД) в България; и 

б) Да се изготви оценка за 
разпространението на наси-
лието над деца в България (де-
тайлизирана по „видове“ наси-
лие и средата, в която възникват 
отделните видове насилие) и да 
се проучат съответните рискови 
и защитни фактори с цел иден-
тифициране на по-уязвимите 
групи деца.

Постигането на тези цели 
се оказа невъзможно: „Липс-
ват изчерпателни данни за всич-
ки форми на насилие над деца в 
България. Макар да има изслед-
вания на конкретни аспекти на 
насилието, като например сек-
суалното насилие или тормоза, 
никой досега не е събирал данни 
за всички форми на насилие“.

По принцип, подобно из-
следване е осъдено на неуспех 
в България. Неуспехът е пре-
допределен от българската на-
родопсихология. Нашето на-
селение традиционно не спо-
деля мнението, че в България 
има системен проблем с наси-
лието над деца. И резултатът е 
налице: в Част № 1 на Изслед-
ването, едва 30% от запитани-
те възрастни и 17% от децата 
и младите хора са отговорили 
на анкетьорите. Окончателни-
ят постигнат размер на извадка-

та е 1174 деца, 837 младежи и 
1411 възрастни граждани.

В Част № 2 от изследването 
картината е различна. В нея са 
само експерти, при това подбра-
ни сред приятелския кръг на ин-
тервюиращите, видно от текста 
на изследването. Има основание 
да се приеме, че този контингент 
хора имат свой личен интерес 
да дават друга интерпретация 
на фактическите данни. Ин-
тервюирани са едва 887 държав-
ни служители от шест района в 
страната, със секторен профил: 
образование, правосъдие, поли-
ция, социална подкрепа, здравео-
пазване. Проведени са 32 интер-
вюта. И тук, както в Част № 1 на 
изследването, се проявяват двете 
основни слабости – ниска пред-
ставителност и слабо качество 
на данните. Несериозно е да се 
правят изводи на основата на тол-
кова малка извадка, при това само 
от 6 региона в страната.

Но за това, в следващия 
брой.

Следва

Скъпи сънародници,
Утре е 9 май! 
Ден на доблестта и общочо-

вешката солидарност! 
Ден, в който народите на све-

та ликуваха: „Войната свърши! 
Победа! Мир!“ 

Ден, в който през 1945 г. ан-
тифашистката коалиция на Съ-
ветския съюз, САЩ и Великобри-
тания постигна своя дългоочак-
ван триумф!

На 9 май отдаваме почит на 
десетките хиляди български ан-
тифашисти, партизани и ятаци, 
които се бориха и допринесоха 
за победата над фашизма!

Изказваме признателността 
си към българските военни фор-
мирования, взели участие в за-
ключителната фаза на Втората 
световна  война. Участие, с кое-
то помогнахме за освобождение-
то на Югославия, Унгария и ав-
стрия. 

На този ден, наред с Деня на 
Победата, отбелязваме и Деня на 
Европа. Защото на тази дата Ев-
ропа възкръсна за нов живот – 
на мир, съзидание и просперитет. 
Защото без Победата, днес, ние и 
цяла Европа, нямаше да живеем с 
величието и с оптимизма на „Ода-
та на радостта”!

9 май е ден на историческа-
та памет и ден на дълбок разми-
съл за миналото, настоящето и 
бъдещето. Защото днешното по-
коление българи вече няма точ-
на представа за ужасите на онази 
война. Защото се забравя значе-
нието на победата над фашизма. 
Защото превратно се представят 
причините, довели до войната и 
се омаловажават подвигът и геро-
измът на народите, донесли Побе-
дата и преди всичко приносът на 
СССР, дал над 25 милиона жертви. 

В Деня на Победата, свели 
глава пред вечния огън нека си 

спомним за горящите Севасто-
пол, Дюнкерк, Брест, Ковънтри 
и Пърл Харбър, за хилядите се-
лища в Русия, Украйна и Бела-
рус. За Сталинград – града-сим-
вол на победата над нацистките 
агресори. За загиналите от глад и 
изтощение по улиците на обсаде-
ния Ленинград. За героите спаси-
ли Москва!

Да си спомним за фашистки-
те фабрики за масови убийства - 
Треблинка, Бухенвалд и Дахау. 

ТОВа Е ДЕНЯТ На ОСЪЗНа-
ТаТа ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪ-
ДЕЩЕТО!

Нека се противопоставим на 
въвличането на нашата родина в 
ескалацията на напрежение и кон-
фронтация.

Нека се противопоставим на 
участието на България в нови 
политически и военни авантюри, 
обслужвайки чужди, а не нацио-
нални интереси.

Нека се противопоставим на 
милитаризацията на Балканите 
и превръщането на Черно море 
в полигон за бъдещи сблъсъци. 

Защото след четири поколе-

ния, живели в мир, днес отново 
сме изправени пред рисковете 
на нова война – още по-страш-
на и още по-унищожителна! На-
раства с ускорени темпове про-
тивопоставянето и напрежение-
то между САЩ – НАТО с Русия и 
Китай. 

В Източна Европа армиите 
и бойните съоръжения на дър-
жавите, включени в агресивния 
антируски блок „Триморие”, меж-
ду тях и България, доизграждат 
„санитарния пояс” около Русия, 
за да я изолират от Запада и све-
та и да завладеят суровинните й 
запаси. 

С тревога констатираме: 
Днес, България вече е край-

но зависима страна, лишила се 
дори и от своя „остатъчен сувере-
нитет”!

Днес, у нас, политици с пове-
дение на марионетки, обвърз-
ват отечеството с политически 
и военни ангажименти, неиз-
годни и опасни за национално-
то ни съществуване! 

Днес, у нас, се провеждат кам-
пании за дискредитиране и фор-

миране на образа на врага, ор-
ганизират се - без доказателства 
- акции срещу въображаеми 
шпионски мрежи  на Русия!

Днес, у нас, набират сили 
бясната русофобия и десният 
екстремизъм, антисемитизмът 
и социалната нетолерантност!

Днес, у нас, продължава оск-
верняването на паметници на 
български антифашистки и съ-
ветски войни от периода на Вто-
рата световна война!

Днес, у нас, пропагандата 
на неофашизма достига недо-
пустими размери. Право на глас 
получават персони, които, под 
флага на антикомунизма, гро-
мят българския и световния ан-
тифашизъм!

Днес, у нас, са реабилитира-
ни, и с решения на парламен-
та, престъпни представители на 
българския фашизъм от 20-те, 
30-те и 40-те години на ХХ в. Ни-
къде другаде в Европа участни-
ците в антифашистката съпро-
тива не са така дискредитирани 
и репресирани, както в нашата 
страна.

Днес, у нас, се отказва да бъде 
издигнат паметник на стотици-
те деца-жертви на българския 
фашизъм! Грубо и безогледно се 
фалшифицират истините и фа-
ктите за тяхната гибел!

Това ни мотивира да отпра-
вим призив към всички бъл-
гарски граждани: Нека не за-
бравяме как с бездействието и 
делничното си равнодушие на-
родите през 30-те и 40-те години 
на ХХ в. позволиха противопос-
тавянето, конфронтацията и въ-
оръжаването да се превърнат в 
„национални каузи”, довели до 
най-жестоката война в истори-
ята на човечеството, унищожи-
ла най-вече младото поколение 
и съдействала за изтреблението 
на десетки милиони души. 

Отправяме призив към све-
товните лидери да възстано-
вят доверието и създадат ус-
ловия за траен мир. В името на 
паметта и уроците на история-
та! В името на цивилизацията!

Отправяме призив към бъл-
гарските управници да не за-
бравят поуките от миналото, от 
националните катастрофи, до 
които доведоха отечеството ни 
нашенските военнолюбци.

Нека на 9 май, по приме-
ра на нашите предци от преди 
76 години, отново, с цялото си 
съзнание, с всичката си съвест, 
на висок глас заявим: 

МИР! МИР! МИР!
Мир за народите!
Мир за нашите деца и вну-

ци! 
Мир за настоящето и бъде-

щето на нашата планетата.
Да помним и да не забравя-

ме великата Победа и нейната 
цена.

Честит 9 май - ден на Побе-
дата, ден на Европа!     

8 май

пРИЗИВ На СОФИйСКаТа ГРаДСКа ОРГаНИЗаЦИЯ На БСп

https://coraminternational.org/meet-the-team/%29
https://coraminternational.org/meet-the-team/%29
https://coraminternational.org/meet-the-team/%29
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Уважаеми госпожи и господа, 
Ваше превъзходителство, 

Елеонора Митрофанова,
другарки и другари,

Днешният ден, 9 май, е зна-
менателна дата в живо-
та на човечеството, с ко-
ято искам да поздравя 

всички вас. 
Да ви поздравя с  Деня на 

Победата и с Деня на Европа!
Този ден е голям празник 

и за България, не само защото 
сме част от Европейския съюз, 
но и защото страната ни и бъл-
гарският народ са дали своя 
принос за едно по-добро бъде-
ще. 

Българският народ помни, 
че 9 май е преди всичко Ден на 
Победата над нацистка Герма-
ния! На 9 май, преди 76 години, 
беше повален най-опасният враг 
на човечеството – хитлерофа-
шизмът! 

На тази дата всяка година от-
даваме почит пред съветските 
войни, които проляха кръвта 
си в името на свободата и чо-
веколюбието. 

Изразяваме признателнос-
тта си пред всички знайни и 
незнайни мъже и жени от Съ-
ветския съюз, СаЩ и Велико-
британия, от всички държави 
на планетата, които жертваха 
своя живот заради идните по-

коления. 
С проявените храброст и ви-

сок дух, войните от Първа бъл-
гарска армия  също изпълниха 
гражданския си дълг през по-
следната фаза на Втората све-
товна война.

Да, българо-руските отно-
шения, отношенията между 
славянска и православна Бъл-
гария и славянска и право-
славна Русия, имат дълга ис-
тория, изпълнена с примери 
на възход и противоречия, на 
многовековно сътрудничество 
и братство. 

Българският народ, за разлика 
от част от управляващата ни поли-
тическа класа, е благодарен на ру-
ските хора, без които Деветомай-
ската победа нямаше да се случи.

Нека преодолеем установе-
ното през прехода статукво – да 
отсъства единно мнение  и спра-
ведливо отношение към Русия. 
Нека не позволяваме да ни замес-
ват в скандални афери. Нека не 
се поддаваме на чужди интере-

си, идеологически внушения и 
агресии.

Днес, ние, българските соци-
алисти, изправени през Памет-
ника на Съветската армия, зая-
вяваме, че пазим и ще опазваме 
в сърцата и душите си спомена 
за 9 май, за героизма и себеот-
рицанието на десетките мили-
они жертви на фашисткото на-
шествие. 

Ние ще останем верни на за-
вета да се борим за мир, свобода, 
социална справедливост и брат-
ство. 

Да се противопоставяме на 
всякакви посегателства на оп-
ределени обществени кръгове, ко-
ито вкарват нашето отечество в 
обречени авантюри срещу Ру-
сия и руския народ.

Поздравявам ви със светла-
та дата!

Честит 9 май! Празникът на 
саможертвата и свободата! 

Празникът на единението 
между народите за мир и разби-
рателство!

КуЛТуРЕН ФаКТпРаЗНИКъТ

ЗА МИР, СВОБОДА, СОЦИАЛНА 
СПРАВЕДЛИВОСТ И БРАТСТВО

В България отбелязват „Деня на Победата“

От стр. 1

В своята многовековна ис-
тория Русия е водила много и 
различни войни. И те са били 
страшни и кървави: срещу на-
безите на „мечоносците“ от Ли-
вонския и Тевтонския ордени; 
срещу попълзновенията на 
шведи и поляци; срещу „Ма-
мая хан и Бонапарта“, ако си 
спомним възторжения стих на 
народния поет Иван Вазов. Но 
макар и невъобразимо изпита-
ние за руската държавност и 
свобода, никоя от тези войни 
не е имала безпределно чове-
коненавистническата идея да 
унищожи цял един народ, да 
съкруши неговия дух и да из-
личи достиженията на непов-
торимата му славянска кул-
тура и менталност. Това обаче 
бе основната задача на втория, 
след Наполеон, поход на „Обе-
динена Европа“ за завладяване-
то на Русия, обявено от адолф 
Хитлер като „осигуряване на 
жизнено пространство за гер-
манската нация“. Хитлер оба-
че изглежда не е познавал твор-
чеството на своя наистина велик 
сънародник – австрийският 
поет Райнхард Мария Рилке. 

Диктаторите, дори когато са 
фюрери, са твърде небрежни и 
надменни към откровенията 
на поетите. Рилке бе написал, 
че „Всички страни граничат 
с държави, само Русия граничи 
с Бога!“. Днес, макар и с късна 
дата, можем да кажем, че Рил-
ке е бил възхитително честен 
в своето прозрение. Защото 
Бог не изостави богохранимия 
руски народ и съхрани негова-
та земя. Вдъхна му вяра и сила 
към неговите водачи, генерали и 
офицери. Вдъхна му сили и пре-
даност към паметта на предците, 
паднали за Отечеството. И небе-
сата сякаш се разтвориха, когато 
призивно гръмна оркестърът 
на александров. И се възпра-
ви на смъртен бой земята огро-
мна. И закипя като черномор-
ска вълна благородната ярост в 
укрепените от Бога руски сър-
ца. И стана така, че след Париж, 
руснаците за трети път влязоха 
в Берлин!...

Странна е магията на пое-
тичното слово и необясними 
са трансмисиите, които пре-
насят поетичните прозрения. 
Рано отишлият си, непрежа-
лим от мен поет андрей Герма-
нов, който също има стихотво-
рение в антологията „Шрапнели 
и рози“, навремето писа много-
значително: „Някой диктува!“ 
Мисля си, че нито съставите-
лите: атанас Звездинов, Боян 

ангелов, Станка Вангелова и, 
уви, покойният вече Лъчезар 
Еленков, нито някой друг, би се 
заел да разшифрова пътища-
та, по които са пътували пос-
ланията на сърцата на поети-
те, възпели „слънцето на изво-
юваното право на живот“.

В началото на това мило тър-
жество с топли думи към поети-
те, участници в антологията и 
към присъстващите в залата, се 
обърна Нейно Превъзходител-
ство Елеонора Митрофанова, 
посланик на Русия в България. 
Тя говори за мястото на Деня 
на Победата в живота на всеки 
руски човек; за падналите, ко-
ито приближаваха тази побе-
да както и с каквото успяваха; 
за 9 май – като ключов кръс-
топът на света в историята на 
много народи и държави в Ев-
ропа; за подвига и паметта; за 
героизма и себеотрицанието; 
за опасностите и мъжество-
то да заемеш страна в битката 
между доброто и злото; за ан-
тифашизмът като отрицание на 
мракобесието; за люшкащата се 
обективност на историята, ко-

яго умишлено понякога отми-
нава непрежалимата болка или 
уязвява гордостта на всеки на-
род, понесъл жертви и страда-
ния във войната с безчовечния 
хитлеро-фашизъм. Поради това, 
всяко слово, което увековеча-
ва подвига може да бъде родено 
само от човечността, съвестта и 
правдата. Те са, които  диктуват 
откровенията на поетите. Други 
софльори няма.

И наистина, разгърне ли чо-
век „Шрапнели и рози“, тръгва 
с вълнуващото „Заклинание на 
Земята“ от Теодор Траянов, в 
което поетът призовава: „Сто-
ри да погинат злини и нещас-
тия,/ изтривай следите на ги-
бел и срам,/ разкрий чудесата на 
свойто причастие,/ кръщавай 

сърцата в чистителен плам!“ И 
преминава нататък, през „Ру-
ска песен“ на Дора Габе; през 
покъртителното: „О, Бог да ви 
закриля, храбреци!/ във похода 
към правда и възход!“ от Ели-
савета Багряна; продължава 
през  „Затревените могили“ и 
„Прииждаата Драва“ на Ламар, 
през стиховете на Людмил 
Стоянов, Крум Пенев, Дими-
тър Панталеев, Никола Фурна-

джиев, Христо Радевски; по-
етите-антифашисти  Никола 
Вапцаров, Христо Кърпачев, 
Никола Козлев, Кирил Маджа-
ров и антон Попов.

Многоцветен и жив е пое-
тичният славослов в тази кни-
га на следвоенното поколение 
поети: Младен Исаев, Вале-
ри Петров, александър Геров, 
Иван Пейчев, Богомил Рай-
нов, Веселин Ханчев, Павел 
Матев, Георги Джагаров; след 
тях следва поетичната кохорта 
от времето на онази съзидател-
на България, в която подвигът 
на руския човек и Денят на По-
бедата – 9 май, стояха на най-ви-
сокия и справедлив пиедестал, 
сътворен от слово и признател-
ност. И читателят стига до по-

етите от времето, в което сякаш 
се случи немислимото: Русия и 
България се раздалечаваха като 
ледени късове в морето на  една 
отблъскваща и омагьосваща съ-
блазън. И безпаметност.

Особено достойнство на ан-
тологията и по-точно на поети-
те, помнещи „преди“ и „след“, е 
че не заглъхва в сърцата им ве-
ликия зов на надеждата. И че 
те като преден отряд на наци-

ята и справедливостта, осъзна-
ват дълбоката свързаност на 
двата кирилски народа и рабо-
тят за тяхното братство. Неслу-
чайно Надя Попова призовава: 
„Погледнете моята ръка и ще 
видите Москва-река“; Елка Ня-
голова пише за онази песен, в 
която се сливат „живот и смърт 
в душата разпята на Русия“; 
Боян ангелов се прекланя пред 
героя, който се връща от фрон-
та „без крак, без ръка, без око“; 
Петко Каневски се обръща 
към Русия, която „пази вярата 
си православна и по толстоев-
ски е мост към доброто“; Иван 
Есенски слага своя поетичен 
акцент върху страшната окър-
вавена думичка „мамо“; Тенко 
Тенев вижда по горещите пъ-

теки на дълга „Ветерани, вете-
рани, ветерани!/ Оредели орлови 
ята!“; Георги Драмбозов се об-
ръща към Европа да не забравя, 
че днешният й ден носи име на 
руски войник; а Матей Шопкин 
намира може би най-обобщава-
щата поетична формула: „Прия-
тели, да вярваме в Русия,/ да вяр-
ваме в Русия,  врагове!“

Такъв е българският поети-
чен славослов на Деня на Побе-
дата – 9 май. Може би защото, 
както написа големият прия-
тел на руската култура и лите-
ратура Любомир Левчев  „Все-
ки има своя хълм свещен,/ кой-
то трябва да бъде докрай за-
щитен!/ ...Талантът, това е 
Мамаев Курган,/ останалото е 
фашизъм!“ 

В последвалото литератур-
но четене, ръководено с вдъх-
новение и такт от председате-
ля на СБП Боян Ангелов, взеха 
участие: Георги Драмбозов, 
Нико Стоянов, Надя Попова, 
Иван Есенски, Петър ана-
стасов, Трендафил Василев, 
Станка Вангелова, Боян Бой-
чев. Боян ангелов прочете 
свое и на атанас Звездинов 
стихотворение. Участие в това 
вълнуващо събитие взе и пи-
шещият тези редове Минчо 
Минчев.

Накрая Станка Шопова, 
председател на Фондация Ус-
тойчиво развитие за България,  
ргумент и основание, не само 
за антологията като литерату-
рен факт, а за всяка проява на 
българо-руското приятелство, 
се обърна към поетите, участни-
ци в антологията и в литератур-
ното четене. Тя благодари за чо-
вешката им и поетическа пози-
ция; за преклонението им пред 
подвига и Денят на Победата – 9 
май. 

Истината е непобедима и 
правдата тържествува вина-
ги, когато словото е честно.

Приятели, да вярваме в русия! 
да вярваме в русия, врагове!Слово на Калоян паргов, председател на Столичната организация 

на Българската социалистическа партия, произнесено
пред паметника на Съветската армия в Деня на победата – 9 май.

Бел. ред. На самия 9 май, в 
13.10 ч., Руската информаци-
онна агенция RIA.NET.RU из-
лъчи съобщение за честването 
на Деня на Победата в София. 
Поместваме краткия текст и 
снимката като доказателство, 
че сътвореното от движение 
„Приятели на Русия и православ-
ния свят“, и лично от г-н атанас 

Стефанов, заслужава да бъде за-
помнено. 

„Днес България отбеляза Де-
нят на Победата. В София, по-
сланикът на Русия в България, 
г-жа Митрофанова, е на снимка 
със заместник-председателя на 
движението „Приятели на Русия 
и православния свят“ г-н Атанас 

Стефанов, неговият  13-годишн 
син Александър - най-младият 
член на дружеството, председа-
телят на партия МИР Симеон 
Славчев и Минчо Минчев, пред-
седател на партия „Нова Зора“ - 
също член на „Приятели на Русия 
и православния свят“. Това са хора 
в България, най-тясно свързани с 
Русия. Именно Атанас Стефанов 

е човекът, който се зае с ремон-
та на паметника на Съветската 
армия в София. Без неговата на-
меса празникът нямаше да бъде 
такъв, какъвто е днес. Той поз-
драви руския и българския народ 
с думите: „Празникът на Победа-
та е също и празник на Свобода-
та. Ние никога не бива да забра-
вяме кой ни е освободил.“

Александър Стефанов - най-младият член на „Приятели 
на Русия и православния свят“
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Георги Н. Николов

П
рез 2020 г. в изд. „Кни-
гомания“ излезе от пе-
чат „Втората Бълга-
рия“ с автор Милена 

Димитрова – журналист и пи-
сател с над десет книги. За нея, 
както е отбелязано в биографи-
ята й, знаем, че е награждава-
на с отличията „Златен век“ за 
принос към българската кул-
тура и „Златно перо“ на СБЖ. 
Носителка е на международна-
та медийна награда на SEEMO 
и д-р Ерхард Бусек „За по-до-
бро разбирателство в Югоиз-

точна Европа“. Специализирала 
в Университета на град Колум-
бия, СаЩ, работила осем годи-
ни в Белгия. И се допълва, че 
има представа от първа ръка 
какво се случва с българите по 
света…

Че това е така, убедително 
доказват страниците и на сега 
разглежданото произведение. 
Впрочем, отношението на об-
ществото у нас към емигра-
цията никога не е било едноз-
начно. Преди 30 г. повечето от 
представителите й бяха полити-
чески, заклеймявани като ро-
доотстъпници. Сега са иконо-
мически емигранти; полити-
ческата конюнктура отдавна 
е отмита от времето, ала това 
не прави процеса на замина-
ването зад граница по-малко 
тревожен. Защото настъпи де-
мографската катастрофа, за 
която на правителствено ниво 
или не се говори, или се пускат 
недомлъвки за светлото бъде-
ще на обезлюдените райони 
като Северозапада, а и само 

там ли? Прах в очите са и ро-
зовите надежди, че след като се 
оправят пътищата и се възроди 
икономиката, хората ще се вър-
нат. Не се отчитат разликите в 
заплащането, успешната ин-
теграция в обществото на от-
делните държави, където при-
съства нашата диаспора, нито 
родените в странство деца, 
нито законовите уредби, га-
рантиращи правата на отдел-
ната личност, каквито в Бъл-
гария съществуват само на 
хартия и т.н, и т.н. Много бих 
искал някой с факти и доказа-
телства да ме увери, че споме-
натата катастрофа е все пак об-
ратима, но няма кой и това ще 
реши само времето, този най-
безпристрастен съдник на чо-
вешките дела. И на високопос-
тавените политически безобра-
зия – все едно, фактите са дос-
татъчно красноречиви. Също 
и резултатът, отчитащ над 2,5 
млн. сънародници, пръснати 
по всички населени континен-
ти… „Преброяването на българ-

ската диаспора – отбелязва в 
увода си Милена Димитрова 
– не фигурираше между 127-те 
приоритета, когато България 
председателстваше Съвета на 
Европейския съюз. По-голяма оби-
да от отсъстващото число беше, 
че „втората“ България изобщо не 
беше афиширана, нито приобще-
на. Тези, които искаха да блеснат 
пред Брюксел и пред шефа си в Со-
фия, нямаха нужда от присъст-
вието, нито от евентуалното 
сравнение с българите в чужбина 
и техните успехи. И вместо да си 
сътрудничат с над два милиона 
сънародници по света, отговор-
ниците за Председателството се 
направиха, че няма такива хора. 
Българите в чужбина не само че 
не присъстваха в дневния ред, но и 
не бяха активни субекти в това 
Председателство. Диаспората 
беше заметена под килима в прес-
тижните за родината шест ме-
сеца начело на една от най-влия-
телните институции на ЕС. 

Нямаше нито намерение, 
нито акт на каквато и да било 

интеграция, съпричастие или съз-
нателно изразена воля на държа-
вата за включването на други 
българи освен проверената про-
правителствена партийна кво-
та. Колкото и българите по све-
та да се радваха и да се стара-
еха със самодейните си култур-
ни прояви да се приобщят към 
Председателството!“ Впрочем, 
промяна няма и сега: високопос-
тавен чиновник ги предупреди 
от медийните висоти да не им 
се мотаели в краката; който 
искал да гласува, да си хване са-
молета и да дойде и други раз-
ни чорбаджийски изцепки. Ус-
лужливо забравяйки, че същите 
тези „задгранични“ люде всеки 
месец изпращат общо на близ-
ките си стотици милиони евро, 
за да могат те да просъществу-
ват из западналите си место-
обитания…

Основен градеж на книгата са 
50-те лични истории на българи 
от всички краища на планетата, 
обединени в „Автопортрети на 
ХХI век“. В тях няма да открием 
сълзливи изповеди. 
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гръбнака на нацизма, тя заби 
щик в гърлото на европейската 
цивилизация. И това не е преси-
лено, не е шега. Изпаднала в шок 
от станалото, Европа като хипно-
тизирана наблюдаваше разпа-
дането на колониалната систе-
ма  без да има сили да реагира.

За нея днес нацизмът и ра-
сизмът са отблъскващи, но как 
да живее след ВСВ тя така и не 
разбира. Какво да завладява? 
Кого да граби?

Традиционните за Евро-
па естетика, култура и идеоло-
гия от 50-те години на ХХ век, 
са без изход. Нейният интелек-
туален елит се оказа неспособен 
да предложи нови пътища за 
развитието й. Вече няма как-
во да се завладява, няма кого 
да се граби, може да се участ-
ва само в безкрайното прера-
зпределяне на това, което вече 
е достигнато. Признала върхо-
вете на своето развитие: раси-
зма и нацизма като престъпни 
идеологии, Европа тъпчеше в 
безнадежден ступор. Движени-
ето на битниците беше смене-
но от революцията на хипита-
та. „Долу буржоазната култура! 
Долу честната работа и карие-
ра, по дяволите патриотизма, 
долу лицемерието на официал-
ното семейство, долу всички за-
брани, искаме свободата да по-
лучаваш удоволствие без ограни-
чения.“

Европа и америка получиха 
бунта на младите, но този бунт 

беше странен и чужд на руско-
то.

Поколението на възрастни-
те намери единствения начин да 
не срещне младите на барикади-
те – Европа стремително запо-
чна превръщането си в обще-
ство на потреблението. Оказа 
се, че великата формула на Ко-
лумб (за златото, б.пр.)  е вечна. 
Нека сега част от златото, тран-
сформирано в предмети на по-
требление, да стане достъпно за 
всички!

Не ви допадат ценности-
те на вашите предци? Тогава 
забравете за необходимостта 
от упорен труд и спестяване 
като начин да осигурите раз-
умно потребление. Ползвай-
те всички блага сега и ведна-
га като взимате евтини креди-
ти! Не се ограничавайте, лапай-
те като с три гърла, защото вие 
принадлежите към  „златния 
милиард“.

И младежта подхвана тази 
„славна“ идея за законното 
право на човека за удоволст-
вие с наркотици, и „свобод-
на любов“ на всички с всички. 
Това стана 

щастието и смисълът на 
историята 

на новата следвоенна Евро-
па. Бунтът на младите се сведе 
до отказ от религия, от институ-
та на брака, от културата, обяве-
на за фарисейска. 

Енергията на Европа през 
70-те години на 20 век отиде за 

развитие  на мощни движения 
на хомосексуалисти и феми-
нистки, проповядващи живот 
без отглеждане на поколение, 
за „чалга“ култура, музика и ли-
тература.

Кръстоносните походи, ко-
лонизацията и всяка друга агре-
сия се прекъсваха, когато в Евро-
па нахлуваше чума, едра шарка 
или друга пандемия. Защо тога-
ва да завоюват нови територии, 
след като „излишното“ населе-
ние може да се ликвидира без 
допълнителни усилия.

И ето че ние ставаме свиде-
тели на умираща Европа. Няма 
войни, няма епидемии, нито 
глад. а населението й не расте. 
Хедонизмът  доведе до непре-
къснато намаляване  на ражда-
емостта. Да раждаш и да възпи-
таваш деца? Та това е диващина. 
Един европеец „цивилизован чо-
век“ да сменя памперси и да из-
трива сополи?  Как можете да си 
го представяте дори? Ужас!

Европа умира в потока на 
собствените си извращения, с 
липса на воля и без визия за сво-
ето съществуване.

И всичко това руските либе-
рали наричат „европейска систе-
ма на ценности“. И всичко това 
либералите във властта пред-
лагат да стане еталон за руско-
то общество. “Руската култура е 
част от европейската култура“.

Ако вие можете да слушате по-
добни неща, без желание да от-
къснете главата на говорещия, 

то аз не мога.
Все пак има и хора, които с 

цялото си същество чувстват, че 
избраният път е гибелен. Но как-
во могат да направят те, за да се 
противопоставят на новия южен 
поток от бежанци от страните, 
които самата Европа превърна 
в руини?

Нищо ново. 

Само изостряне на своята 
хроническа болест: расизъм и 
нацизъм, бунтове на национа-
листи. Защото тази болест се по-
яви едновременно с европейската 
цивилизация, макар и под друго 
име. Историята  ни учи, че тази 
болест е неизлечима. Последни-
те два века показаха и доказаха, 
че инжекцията в този загниващ 
организъм може да се направи 
само по един начин – руски щик 
в глътката. Заболяването не е 
изчезнало и от време на време, 
на разни места, се наблюдават 
пристъпите й.

Бомбардират Югославия, за-
гиват хиляди славяни, рушат се 
православни храмове, раздро-
бява се на нелепи парчета цяла 
държава. Нека се направим, че 
просто не виждаме това.

В Естония и Латвия, а сега и 
в Украйна,  руското население е 
лишено от граждански права и от 
възможността да получат образо-
вание на родния си език. Ами, да 
покажем надеждата си, че балтий-
ските и киевските власти посте-
пенно ще се променят. 

Правят на пух и прах стра-

ните на Близкия Изток, пота-
пяйки ги в средновековието и 
в граждански войни на всяка 
срещу всяка. В тези войни вече 
загинаха милиони афганистанци, 
иракчани, либийци, сирийци. Да 
помолим ВВС да не показват тези 
кадри.

Киевската хунта разстрелва 
с всички видове оръжия мир-
ните градове, отказали се да жи-
веят в режима, наложен от ук-
раинския фашизъм. Но ние да 
твърдим, че няма такова нещо. 
Истината е, че  Русия е нападна-
ла Украйна.

Руската цивилизация е 
единственият успешен лекар на 
европейската.

Един път на сто години, на 
болния му става нетърпимо зле, 
той събира в юмрук всичките си 
сили, насъбира нова сила и… по-
лучава нова доза лекарство.

Имената на лекарите са до-
бре известни: Кутузов и Раев-
ски, Жуков и Рокосовски, Бар-
клай де Толи и Багратион, Конев 
и Василевски... Работата на тези 
чудесни лекари, представлява 
главният принос на Русия в раз-
витието на европейската циви-
лизация.

Без съмнение, ако настъпи 
ново изостряне на старата бо-
лест на Европа, ние ще чуем име-
ната на новите руски лекари.

Превод:  
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Литературният код 
на македонизма

С
лед като ми се наложи да 
живея географски немал-
ко години в този „рай“, аз 
не издържах и се върнах 

в Русия, защото не можех повече 
да слушам клишета за европей-
ските ценности. Все по-остри ста-
ваха пристъпите на една болест: 
„ухо-око“, т.е. чуваш едно, а виж-
даш друго.
Какво представлява Европа от 

гледна точка на география и 
климат?

Неголяма по площ терито-
рия, с много благоприятен кли-
мат: умерени географски ши-
рини, топлото  течение Гълфс-
трим, достатъчно дъждове, за 
да дава почвата прилични уро-
жаи, дори на места по два пъти 
на годината: Испания, Италия, 
Португалия, Гърция. Тук никога 
не е било нужно да се напрягаш 
с всички сили, за да се прехран-
ваш. Но ето че мястото за увели-
чаващото се население започна 
да става недостатъчно.

И Европа намери решение-
то да съществува и да се разви-
ва. Трябваше от време на вре-
ме да се освобождава от излиш-
ното население и по-често да се 
ограбват тези, които са различ-
ни по религия, език и цвета на 
кожата.

Ограбване – до дупка. 
аборигените и противниците 
– унищожаване до последния 

човек.

При това Европа, като змия на-
пролет, променяше своите цен-
ности и религия.

Гърците с десетките си бо-
гове тръгваха да завоюват целия 
обитаем от човека свят  (Ойку-
мена). александър Македонски 
достигна с армията си до Индия.

Римляните смениха имената 
на боговете си, но не и агресив-
ността  и стремежа си  да подчи-
нят всички страни наред.

Като изхвърли от християн-
ството не същината, а мисълта за 
подчинението на човека на всяка 
власт, Европа спокойно преиначи, 
тази едва ли не най-човеколюбива 
религия, за свои цели.

Католицизмът, с неговия аб-
солютизъм на папската власт, 
се превърна в удобно основа-
ние за по-нататъшно развитие 
и укрепване на  истинските ев-
ропейски ценности: убий, огра-
би, изхвърли всеки, който не се 
вписва в обществото на благо-
денствието. „Не убивай, не кра-
ди, обичай ближния!!!“ – се деряха 
военните капелани, и армиите 
на кръстоносците нахлуваха в 
Близкия Изток и Източна Евро-
па. „Блажени са кротките, защо-
то те ще наследят земята!!! Бла-
жени са миротворците, защото 
те ще бъдат наречени Божи сино-
ве!!!“ – виеха свещениците, след-
вайки отрядите на конквиста-
дорите по земите на Южна аме-
рика. И войните на Кортес бяха 
носителите на истинските евро-
пейски ценности, които по оно-
ва време още не умееха да опа-
коват изкусно в словесни дан-

тели.
В 1503 г. Колумб пише: „Зла-

тото е съвършенство…. Този, 
който го владее може да извърши 
всичко, което си пожелае, може 
да въведе даже човешките души в 
рая.“

Казано в 1503 г., а е форму-
лирано завинаги! Нови думи ид-
ват и си отиват, но тези ще звучат 
в душите на европейците дотога-
ва, докато съществува тази циви-
лизация. Тази формула е запеча-
тана в душите на европейците 

завинаги, защото личното богат-
ство е единственото, към което си 
струва те да се стремят, единстве-
ното, на което си струва да пос-
ветят живота си.

Европейски ценности…

Първият историк на Но-
вия свят - Бартоломео Лас Касас 
като свидетел описва така евро-
пейските ценности, приложени 
към индианците: „Конквистадо-
рите бесеха и давеха индианците, 
разкъсваха ги на части с мечовете 
си, изгаряха ги живи, печаха ги на 
бавен огън, без да жалят старци, 
жени и деца.“ Това са истинските 
европейски ценности, без да са 
прикрити с лицемерното нра-
воучение за значението на все-
ки човешки живот и за „свобода, 
равенство и братство“.

Но католицизмът  започ-
на да става спирачка. Необхо-
димостта да се дава отчет на на-
чалството в Рим вече дотягаше. 
Така възникна протестантство-
то. Духовен лидер можеше да из-
бира всяка религиозна общност.

Европа се подпали от въс-
тания, но до пълно изтребване 
на различните конфесии не се 
стигна. Новият свят стана от-
душник на кипящия котел, кой-
то отново отстрани и намали  по-
буйното население, а великата 
формула на Колумб (златото) 
направи възможно сътрудничест-
вото на стари и нови пророци.

От африка в двете амери-
ки бяха доведени от 5 до 17 млн. 
роби. За този голям залък про-
тестантите-англичани, без сра-
жения, си разделиха сферите на 
влияние с католиците-португа-
лци. Нямаше смисъл от ругатни и 
изясняване на отношенията, след 
като и териториите, и стоката, 
бяха достатъчни.

Протестантството убеди-
телно доказа, че е по-удобно за 
разпространяване на истин-
ските европейските ценности 
по всички континенти. Като-
лиците така и не успяха да уни-

щожат физически индианците 
в Южна и централна америка. 
Протестантите  отидоха по да-
леч и утвърдиха европейските 
ценности по-успешно и в дълбо-
чина. Погледнете съкровища-
та на Британския музей! Това е 
материалното доказателство за 
начина, по който бяха ограбени 
Индия, африка, Близкия изток 
и даже австралия. Вижте жал-
ките остатъци от индианците 
в Северна америка! Припомне-
те си как бяха тровени с алкохол, 

заразявани с едра шарка – това 
се казва размах, по европейски.

А католицизмът неочаквано 
взе и си простреля крака, при това 
не в петата, а в самото бедро, от ко-
ето изтече много кръв. С името на 
Христос стана възможно да се ци-
вилизова мюсюлманския Из-
ток. Да се носи блага вест на те-
риторията на днешна Прибал-
тика – само от добродушие.

А по-нататък е краят на Земя-
та (нали е плоска и лежи на кито-
ве), там е ледът на Чудското езеро 
и всеки, който бе опитал да мине 
по-нататък (Ливонският и Те-
втонски орден) му се изпълня-
ваше  заупокойна….

Католиците-французи, виж-
дайки че протестантите изцяло 

са заети с Новия свят, решиха 
да проверят още един път дали 
тевтонците не са лъгали.

Отечествената война в 1812 
г. – това не е само война меж-
ду Франция и Русия. Това беше 
сблъсък на цивилизацията на 
Европа с цивилизацията на Ру-
сия. Краят бяха не само казаци-
те в Париж. Европа разбра, че 
християнството като доктрина 
е недостатъчно за оправдава-
не на стремежа към идеала на 
Колумб. Прекалено много бяха  
красивите думи и твърде много 
бяха  недоговорените неща.

За покоряването на Америка, 
Африка, Индия, двете форми на 
християнството се оказаха дос-
татъчни, но за Русия не стига-
ха. Допълнителната  проверка в 

Крим показа, че християнска Ев-
ропа може да спре разпростра-
нението на Руската цивилиза-
ция, но да ограби, да покори и 
да унищожи Русия – няма как 
да се получи. Оръдията замлък-
наха, а  европейците се напрегнаха 
да развият 

ново учение.

Расизмът стана естествен и 
хармоничен етап на развитие-
то на европейските ценности. 
Връх на европейската философ-
ска мисъл се оказаха знаменитите 

книги на английския аристократ 
Хюстън Чембърлейн: „Основи 
на XIX век“ и „Арийско съзерца-
ние на света“. Бидейки последо-
вателен, следвайки постулатите на 
своето учение, авторът се пресел-
ва в Германия, за да съзерцава 
по арийски. Чембърлейн  бил 
щастлив, че вече на смъртно 
легло и частично парализиран 
на 67 години, успява да се срещ-
не с адолф Хитлер. Това става в 
1923 г. когато до титлата  „фюрер“ 
на Хитлер му предстои да измине 
дълъг път.

На следващия ден Чембър-
лейн пише в писмо до Хитлер 
следното: „Вас ви очакват вели-
ки и трудни дела… Моята вяра в 
германския народ винаги е била не-

поколебима, но трябва да призная, 
че всички мои надежди досега не се 
оправдаха. Вашата поява възста-
нови хармонията в душата ми и 
ми подари нова надежда…. Бог да 
Ви пази!“

Вярата на Чембърлейн в 
призванието на Хитлер личи 
от листовка от 1 януари 1924 г.: 
„Хитлер е божие благословение, не 
празнословец, а човек, който пре-
мисля до край всичко и без страх 
прави изводи“.

Заменяйки многобожието с 
монотеизъм във формата на ка-
толицизъм, европейската циви-
лизация последователно и ло-
гично отиде по далеч: от католи-
цизма към протестантство, от 
протестантство към расизъм, от 
расизма към фашизъм и наци-

зъм. Нацизмът не е внесен в Ев-
ропа отвън, той е плът от плътта 
на европейската цивилизация 
и връх в развитието на евро-
пейската философия. Припом-
нете си колко фашистки режими 
се установиха в Европа в години-
те 1920-1930 г.: освен в Германия 
още в Италия, Португалия, Ру-
мъния, България, прибалтий-
ските страни. Фашизмът намира-
ше почва в страните, които бяха 
закъснели при разпределяне на 
колониите или бяха изхвърлени 
от тях. Тези страни силно желае-
ха да се прегърнат европейски-
те ценности в смисъла на Колумб, 
но баницата вече беше поделена. 
Тези страни искаха да съберат в 
юмрук европейските страни и 
да опитат да опровергаят тъж-
ния извод на тевтонците като се 
опитат да покорят Руската ци-
вилизация в нейния руски ва-
риант.

Нацизмът стана идеологиче-
ска основа на хитлеристкия ва-
риант на Евросъюза.

Нашите деди видяха отбли-
зо този Европейски съюз, само 
че тогава се казваше Трети райх. 
Видяха не реклама, а истински-
те европейски ценности. Когато 
ни казват, че на 22 юни Вермах-
тът вероломно е нахлул на терито-
рията на СССР, просто ни лъжат.  
В него в общ строй марширува-
ха австрийците, италианските  
дивизии – 62 000 души; унгар-
ската  „Карпатска група” – 40 000 
души; 3-та и 4-та армия на Румъ-
ния - 220 000 бойци; Югоизточ-
на и Карелска армия на Финлан-
дия – 150 000 войници; 2 диви-
зии от Словакия – 16 000души; 
4000 хървати; 18 000 испанци в 
състава на „Синята дивизия“. а 

по време на войната, в състава 
на Вермахта се включваха нови 
части от СС Вафен: французи и 
норвежци, шведи и белгийци, 
естонци и латвийци,  холандци 
и фламандци… Половин мили-
он европейци!

Единна валута, единни данъ-
ци, отсъствие на вътрешни гра-
ници, свободно придвижване 
на работната сила, единно ръ-
ководство от един икономиче-
ски и политически център. Ев-
ропейски съюз!

Как завърши всичко това?

„Кървавият диктатор“, как-
то нашите либерали наричат 
Сталин, докара законно избра-
ния германски канцлер до са-
моубийство. Окървавената Ру-
ска цивилизация не само счупи 
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От стр. 12
В рамките на настоящата 

статия е невъзможно да изре-
дя всички важни исторически 
факти, които авторите на тези 
четива пропускат. Достатъчно е 
обаче да посоча, че през трите 
месеца - от март до юни 1878 г. 
- англия, подкрепена от други-
те Западни сили, прави всичко 
възможно за свеждане до ми-
нимум на резултатите от ру-
ската победа във войната с Ос-
манската империя и за обез-
смисляне на Санстефанския 
договор. а виенското прави-
телство още на 15 януари 1878 
г., под председателството на им-
ператор Франц йосиф, започва 
да обсъжда предложението на 
своя външен министър за воен-
на намеса на австро-Унгария 
срещу Русия.

Както англия, така и авс-
тро-Унгария, прилагат шан-
таж, действайки от позиция 
на силата и възползвайки се 
от затрудненото положение, в 
което се намира Русия след из-
тощителната война с Турция. 
Веднага след подписването на 
Санстефанския договор ав-
стрийското правителство из-
вестява другите Велики сили, 
че трябва да бъде свикан кон-
грес за неговото ревизиране. 
Всички западноевропейски сили 
се съгласяват с това предложе-
ние, а англия настоява (и по-
лучава тяхната подкрепа) на 
Берлинския конгрес да бъде 
преразгледан целият договор, 
а не само текстът на членове-
те, засягащи т.нар. „европейски 
интереси”.

Изискванията, отправени 
към Русия, са бъдещата бъл-
гарска държава да бъде васал-
на спрямо Турция и да грани-
чи на юг със Стара планина 
(познато искане: 67 години по-
късно, след Втората световна 
война, Чърчил и Рузвелт също 
настояват България да грани-
чи на юг със Стара планина, но 
съветското ръководство кате-
горично отказва и не позволя-
ва да бъде осъществен този ан-
гло-американски план).

На 10 март 1878 г. кралица 
Виктория пише до своя външен 
министър лорд Дарби: „Сега ние 
трябва да видим нашите права 
осигурени, така както и тези 
на нашата вярна Турция, коя-
то ние изоставихме на един аг-
ресивен и жесток враг - Русия. 
...Страданията и мизерията на 
горките турци заставят сърце-
то да кърви и карат човек да се 
черви, като се замисли как сме 
допуснали това“.

На 27 март министър-пред-
седателят Дизраели предпри-
ел поредната войнствена де-
монстрация, целяща да спла-
ши Русия: мобилизация на ре-
зервите на английската армия 
и полиция. На 1 април двете 
камари на парламента били уве-
домени за това решение чрез 
специално послание на крали-
ца Виктория. По същото вре-
ме новият външен министър 

на правителството в Лондон, 
лорд Солсбъри известил Вели-
ките сили, че англия ще отсто-
ява своите интереси и претен-
ции с военни действия спря-
мо Санстефанския договор и 
няма да позволи създаване-
то на силна славянска държа-
ва в този район – фактически 
ултиматум, отправен към Ру-
сия. За да подсили този отдав-
на готвен ултиматум, още през 
февруари англия демонстра-
тивно изпратила своя среди-
земноморски военен флот в 
Дарданелите, безцеремонно 
нарушавайки приложената 
към Парижкия мирен договор 
международна конвенция за 
Проливите от 1856 г. След като 
английската ескадра продъл-
жила и заела стратегическа по-
зиция при Принцовите остро-
ви, близо до Цариград и Босфо-
ра, руските войници можели да 
я наблюдават от европейския 
бряг на Мраморно море. И най-
малкият инцидент би станал 
повод за започването на бойни 
действия.

На 2 май правителството 
но Нейно Величество одобри-
ло решението да бъде сключен 
военен съюз с Турция, гаран-
тиращ „многократното пови-
шаване на силата на кралство-
то в района на Източното Сре-
диземноморие и неимоверното 
укрепване на Индийската им-

перия на кралицата”. Няколко 
дни по-късно Дизраели заявил 
на руския посланик в Лондон, 
че англия няма да спре под-
готовката си за война и че Ру-
сия трябва да приеме англий-
ските условия и най-вече да 
се откаже от „голяма България“. 
Английското правителство при-
дружило тези заплахи с прех-
върляне на индийски бойни 
части в Средиземноморието, 
а от своя страна австро-Унга-
рия придвижила свои войски 
на юг – също акт, насочен към 
саботиране на решенията на 
Санстефанския договор.

Русия се изправила пред 
опасността от война срещу ве-
роятна коалиция от три или 
четири големи западни дър-
жави, пасивно подкрепяни от 
„неутралната” Германия, как-
то и срещу Турция. Една нова 
война обаче е щяла да бъде 
разгром за Русия и тя в ника-
къв случай не е била в състояние 
да я води, защото след Руско-
турската Освободителна вой-
на Русия е била обезкървена и 
финансово отслабена.

Обезкървена, защото в резул-
тат от бойните действия на двата 
фронта – Дунавския и Кавказ-
кия, според изследователите (на-
пример проф. Пламен Митев), 
Русия губи не по-малко от 202 
хиляди души! Над една трета от 
тях загиват на място, почти още 

толкова – вследствие на раните 
си и ампутациите на крайници 
(за тогавашната медицина ампу-
тацията е била единствената при-
ложима възможност), а смъртта 
на останалите е причинена от из-
бухналите епидемии от тифус, 
треска и дизентерия. Много го-
лям е броят и на жертвите, кои-
то са останали инвалиди (35 хи-
ляди души). Изобщо, руската ар-
мия е била крайно изтощена от 
продължителните и тежки сра-
жения, а в самата Русия по вре-
ме на военните действия смърт-
ността се повишава с 15% и ес-
тественият прираст на населе-
нието намалява с около 50%.

Но Русия, както отбелязах-
ме, е и обезпаричена, защото 
финансовото й положение вече 
е било отчайващо. Нейното пра-
вителство е било наясно, че една 
нова война би я довела до бан-
крут. Руско-турската Освободи-
телна война е изгълтала много, 
много повече пари от получе-
ните чрез продажбата на аляс-
ка жалки 7 милиона и 200 хи-
ляди долара, равняващи се днес 
едва на около 120 милиона дола-
ра (територията на Аляска е цели 
1 милион и 520 хиляди квадрат-
ни километра, а находищата на 
нефт и газ там са за поне 180 ми-
лиарда долара, без дори да се оп-
итваме да изчислим стойността 
на златните залежи...). 

На стр. 11

От стр. 10
Само изразходените за 

бойните операции по време 
на войната средства от бю-
джета на Русия надхвърлят 1 
милиард и 100 милиона злат-
ни рубли (това е сума, равна 
на държавния бюджет на ця-
лата Руска империя за 1878 
г., умножен по две).

В крайна сметка, на Бер-
линския конгрес и съпът-
стващите го преговори Русия 
е била принудена да отстъ-
пи пред натиска и ултимату-
мите да приеме анулирането 
на Санстефанския договор и 
наложените й от Запада клау-
зи. С подкрепата на Франция, 
Италия и Германия, австро-
Унгария и англия получават 
съответно Босна и Кипър, 
а съюзникът на английските 
„национални интереси” Тур-
ция се сдобива в общи ли-
нии с Македония и Тракия. 
И народният поет възкликва 
по адрес на Запада: „Европо, 
блуднице вавилонска, кръвнице 
македонска, трижди да си про-
клета!”.

По повод на публичните 
твърдения на днешните наши 
национални продажници, че 
„истински загрижените за съд-
бата на България” са били Бис-
марк, Британия и изобщо За-
падът, а не „измамницата” Ру-
сия, ще добавя още няколко 
исторически факта.

Германският канцлер Ото 
фон Бисмарк – първият за-
паден държавник, отхвърлил 
Санстефанския договор, на 
името на когото български-
те управляващи се канят да 
кръстят площад в София (така 
както откриха с тържествена це-
ремония паметник на англо-
американските летци, които 
през Втората световна война 
варварски бомбардираха ци-
вилното население на Бълга-
рия), пише следното за създа-
дената от Русия след пет века 
на робство българска държа-
ва: „Когато решихме да свика-
ме конгреса в Берлин през 1878 г., 
ние съвсем нямахме предвид ин-
тересите на България, а се ръко-
водехме изключително от на-
шите интереси, на Германия”. 
Около една година преди това, 
след като руският цар алексан-
дър Втори слага своята знаме-
нита резолюция върху писмо-
то-плач на българския екзарх 
антим Първи до петербург-
ския митрополит Исидор: „Да 
се освободи България!”, Бисмарк 
заявява: „Аз не бих пожертвал 
живота на нито един герман-
ски хусар заради участта на ов-
цекрадците от долното тече-
ние на Дунав!”. Същевременно 
Бисмарк подпомага материал-
но Турция и й доставя 500 от 

най-модерните за времето си 
оръдия „Круп”.

На обявилия създаването 
на Българско княжество за 
заплаха за английските ин-
тереси британски министър-
председател Дизраели пък 
принадлежат думите (относ-
но закланите от башибозу-
ка и аскера българи през ап-
рилското въстание): „Какво 
са 12 хиляди избити българи 
пред нашите чудесни отноше-
ния с Османската империя!?”. 
Възмутен от хладнокръвието 
на британската кралица Вик-
тория и нейното правител-
ство и от прусашкия цини-
зъм на Бисмарк по отноше-
ние на изкланите и поругани 
българи, Тургенев една нощ, 
по време на безсъница, пише 
памфлета си „Крикет в Уин-
дзор”. Този крикет се разигра-
ва като апокалиптичен сън в 
британския кралски дворец. 
Вместо топки по подстрига-
ната морава обаче се търка-
лят отрязаните глави на не-
връстните българчета:

„Кралицата пак  
 в Уиндзорския лес

следи как на крикет играят
придворните дами –  

 туй модно е днес
и всички от гордост сияят.
И топки разменят си  

 с радостен вик,
когато уцелят вратите…

Тя вижда, че  
 посред цветя и треви

подскачат не  
 топки чевръсти,

а сякаш –  
 стотици човешки глави,

отрязани с кървави пръсти!
Глави на жени,  

 на моми и деца,
загинали след изтезания,
с издрани  

 от нокти на хищник лица,
със знак от  

 ужасни страдания.”

Накрая, Тургенев завърш-
ва памфлета си с думите: „Не, 
Ваше величество, детската 
кръв не ще измиете никога!”.

Ще цитирам и един от иде-
олозите на кървавия бри-
тански империализъм – бру-
талния масов убиец Уинстън 
Чърчил, по чиито заповеди са 
избити десетки милиони ци-
вилни индийци, африканци, 
руснаци, германци, малайци 
и какви ли не още хора. Той е 
любимец на днешните чуждо-
поклоннически и безродниче-
ски евроатланти, наричащи 
себе си „българи” и организи-
ращи тържества по повод на 
издаването и преиздаването 
след 1989 г. на неговите „Ме-
моари”. Като министър-предсе-

дател на Британия, през октом-
ври 1943 г. Чърчил се изразява 
вулгарно и с неприкрита ом-
раза към българския народ: 
„Аз познавам българите от 30 
години. Те са грешен народ, кой-
то заслужава да му бъде преда-
ден строг урок. София трябва 
да бъде бомбардирана и изравне-
на със земята, а в развалините й 
да се засеят картофи! ...Държа-
ва с името България не трябва 
да съществува.”

Да не би тия исторически 
факти да не се знаят от наши-
те национални безчестници 
– автори на усърдно разпрос-
траняваните от някои медии 
пропагандни антируски чети-
ва, систематично промиващи 
мозъците на днешните остатъ-
ци от българския народ?

Бога ми, те със сигурност 
ги знаят! При някои хора оба-
че подлостта няма граници. а 
подлостта е „качеството”, ко-
ето най-много ненавиждам. 
И безброй са българските об-
щественици и интелектуалци, 
които са заявявали: „Върхът 
на подлостта и вероломството 
е българин да мрази Русия!!!”.

Затова „Важното е” Бълга-
рия да участва в пропаганд-
ната хибридна война, която се 
води против Русия. И тя участ-
ва, и то активно и старателно. 
А що се отнася до народа, все 
по-шашардисан от наглостта на 
ежедневно леещата се медий-
на пропаганда, за него е в пълна 
сила сентенцията на безскру-
пулния Бисмарк: „Ако повто-
рим една лъжа три пъти, наро-
дът ще повярва”.

И уви, той все повече вяр-
ва. Неотдавна, като разказах на 
една моя позната, авторка на 
много хубави стихове, за пуб-
личното изявление на Соло-
мон Паси, че в България тряб-
ва да бъдат разположени аме-
рикански ядрени ракети, на-
сочени против Русия, тя ми 
отговори дълбокомислено: „Ами 
да, Русия всеки момент може да 
ни нападне!”...

Казах й, че Господ не оби-
ча предателите и България не 
може да не бъде наказана, за-
ради членството си в НаТО и 
изграждането у нас на натов-
ски военни командни центро-
ве. Напомних й, че на Русия 
дължим всичко: и освобожде-
нието ни от турско робство, и 
създаването на държавата ни, 
и учредяването на институци-
ите ни, и организирането на 
армията ни, и изграждането 
на здравеопазването и обра-
зованието ни, и поемането (от 
Русия) на огромния, непоси-
лен за страната ни, български 
държавен дълг към Османска-
та империя, защото иначе За-
падът и Турция са отказвали 

да признаят обявената от Бъл-
гария през 1908 г. държавна 
независимост.

Опитах се да й припомня, 
че на Русия дължим и възста-
новяването на нашата нация, 
повторното й въздигане от 
нищото. Защото горчивата ис-
тина е, че през 16, 17 и първата 
половина на 18 век, българска-
та народност и българският 
национален дух практически 
са били прекратили същест-
вуването си, изчезвайки без-
славно и позорно (това е кон-
статирано в пътеписите на чуж-
дестранните пътешествени-
ци, обикаляли тогава днешните 
български земи). И през онези 
тъмни векове, включващи от-
части и доброволно турцизи-
ране, а не само насилствено 
потурчване, единствената ис-
крица надежда, която е мъж-
дукала тук-таме, е била мисъл-
та за „Дядо Иван”. Т.е. за Русия, 
която през 18 и 19 век започва 
да обезпечава образованието 
и обучението на българчета 
в Одеса, възражда българска-
та православна църква, под-
готвя създаването на българ-
ските духовници, народни бу-
дители и училища, осигурява 
израстването на български-
те националреволюционери 
и дори допринася в огромна 
степен за съзиждането на съ-
временния български книжо-
вен език.

Изгубих си времето, докато 
й описвах всичко това. А помня, 
че преди години тя беше добре 
осведомена личност. Медийна-
та пропаганда, обаче доказва 
на практика, че бялото може 
да бъде представяно за черно.

Но ще се върна към темата 
за Берлинския договор. Тази 
тема, представяна през послед-
ните години чрез брутално и 
нагло изопачаване и премъл-
чаване на историческите фа-
кти, е твърде болезнена за 
мен, защото въпросният на-
ложен от Запада договор е 
станал причина за смъртта на 
немалко личности от моя род 
(един от тях – прадядо ми Ни-
кола, е бил обезглавен от турци-
те). Други хора от моя род са 
били заточени в Диарбекир 
заради съпротивата си срещу 
този договор, а трети са изо-
ставили къщите си, имотите си 
и роднините си и са станали бе-
жанци, заради него...

Запомнил съм един за-
вет, оставен от моя прадядо 
Ефрем Чучков – един от най-
видните дейци на българско-
то национално-освободител-
но движение в Македония. 
Този завет е предаван от по-
коление на поколение и е бил 
всеобщ за дейците на Маке-
донската революционна ор-

ганизация: вечно да обичаме 
Русия и люто да мразим и про-
клинаме притворството и без-
скрупулността на Западните 
сили, които чрез Берлинския 
конгрес са обрекли българи-
те в Македония на продължа-
ване на робството и на произ-
тичащи от това адски мъки и 
страдания – опожарени села и 
градове, десетки хиляди изби-
ти мъже и изнасилени жени, 
безправие и поругано човеш-
ко достойнство.

Не се надявам, убеден 
съм, че въпреки провеждана-
та мощна дезинформацион-
на и манипулативна медийна 
кампания, включваща всевъз-
можни фалшификации, някои 
от които определено тенденци-
озни са публикувани в „Уикипе-
дия”, българският народ няма 
да позволи да бъде заличена 
неговата историческа памет. 
Но срещу „усърдието” и пла-
теното „постоянство” на фал-
шификаторите на историче-
ската мисия, трябва да бъдем 
непримирими!

БЕРЛИНСКИЯТ ДОГОВОР И 
БРУТАЛНОТО ИЗОПАЧАВАНЕ...

БЕРЛИНСКИЯТ ДОГОВОР И 
БРУТАЛНОТО ИЗОПАЧАВАНЕ...

От стр. 9
Събеседниците са делови хора, 

които откровено споделят кое ги 
е накарало да напуснат родината 
– образование, научна кариера, 
търсене на просперитет, несъг-
ласие със съществуващите поряд-
ки у нас, бизнес и какво ли още не. 
Откровено е изразено възмуще-
нието от вечното разминаване 
между думи и дела; от партокра-
цията, обхванала като с примка 
всички звена на държавното ус-
тройство; от крещящата раз-
лика между смайващо богати и 
множащи се бедни; от замираща-
та духовност и ясното съзнание, 
че веднъж заминал и установил 
се някъде по повелите на съдба-
та, пътникът без обратен билет 
вижда разликите в обществено-
то устройство и дълбоко се за-
мисля дали изобщо да се върне ня-
кога. Освен на екскурзия, освен да 
посети своите родственици. Нос-
талгия? Може би… понякога. Но 
когато работиш, имаш нови при-
ятели и се чувстваш наистина 
полезен на новото място, тя ся-
каш отстъпва на заден план. За-
менена е от трезво проглежда-

не на нещата и както например 
споделя Антония Малинова от 
Франция: „Мисля си, че като дъл-
го сме живели затворени в една 
малка страна и в една система 
без възможности, това е ограни-
чило мирогледа на хората в много 
отношения. Всички знаем, че по-
литически нещата са много зле, 

че заради управляващите с вся-
ка измината година България за-
тъва все повече и повече. Не виж-
дам поне засега някакъв изход, ос-
вен ако стане чудо и някое младо 
момче да се появи отнякъде с ново 

лице, някакъв нов Левски, с прин-
ципи като неговите, без да желае 
да краде или да прави бизнес от 
политиката.“

Изключително полезни 
за вникването във феноме-
на „емиграция“ са съпътства-
щите, много богати на факто-
логия глави на книгата: „От 

скала откъртен камък“ с раз-
делите „На изток към бесараб-
ската степ и Украйна – след 20-
те години на ХIХ век“, „На юг, 
към края на света и Арженти-
на – от края на ХIХ век“ и „На 

запад, към Северна Америка – 
преди и през ХХ век, успоред-
но с Треската за злато“; разде-
лът „Разпознаване по невидимо-
то“ с разсъждения върху езика, 
училището, вярата и фолклора 
и „Какво би бил светът без миг-
рации“. А в „Размишлявайки… 
връхлита ни момент за промя-
на“, Милена Димитрова обоб-
щава: „Отделните съдби, които 
завързаха днешния разговор, са 
впечатляващо сродни и са пред-
ставителни за момента, в кой-
то се срещаме, и за неизбежния 
рубеж, предизвикващ към неиз-
бежни политически реакции. 
Към цялата истина за българи-
те по света винаги ще има как-
во да се добави. Тя не е завърше-
на картина, нито има шанс да 
бъде нарисувана окончателно 
и ултимативно. Ще има вина-
ги нови щрихи, нови стечения и 
съвпадения. Затова тази книга 
няма край.“ 

Бих оприличил книгата 
„Втората България“ като дру-
жеска ръка, протегната към 
нашите сънародници в диас-
пората и едновременно – като 

ярко писмовно послание, че 
те съществуват и допринасят 
очевидна полза на родината 
си във всяко едно позитивно 
начинание. Че са част от нас и 
много често ни представят пред 
света неизказано по-убедително 
и ярко, отколкото го правим ние 
тук, „у нас“. Милена Димитро-
ва е включила по страниците 
много факти и прави редица 
социологически сравнения; 
връща се назад в историче-
ските дадености и отново дава 
дума на съвремието, устремено 
към бъдеще време. Тя е и про-
никновен психолог, който на-
пипва най-съкровените струни 
в душите на хората. Мъдрост, 
доброта и човечност са втъка-
ни в творбата й и те я открояв-
ат неимоверно от обикновени-
те статистически проучвания 
за „там“ и „за тук“. Тази кни-
га трябва да се познава и про-
чете неведнъж и дваж. Защото 
тя е отворена врата към съдби-
те, съзнанието и копнежите на 
българите в странство, в чиито 
вени тече и ще тече същата го-
реща, нашенска кръв…

ОТВОРЕНА ВРАТА И ПРОЗОРЕЦ КЪМ 
СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В ЧУЖБИНА

Милена Димитрова
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БЕРЛИНСКИЯТ ДОГОВОР И 
БРУТАЛНОТО ИЗОПАЧАВАНЕ 
НА ИСТОРИЯТА В ИМЕТО НА 
АНТИРУСКАТА ПРОПАГАНДА

СПАС  КЛЕПИКИ

И ни настигна онзи леден мрак –

без светлинка, без огън, без пъртина.

И вкочанен от студ, светът застина

в сърцето на рождественския сняг...

Потропахме в селцето край Вологда

и някаква приведена жена

отвори и се спусна с вик: „Володя!“ – 

навярно припознала в мен сина...

След малко чаят задимя и кротко

усещах как ме гледа и мълчи,

а на стената с моите очи

се смееше от снимката Володка...

Снегът се вие вън на колело,

син скреж смразените дървета сипят,

а майките се сепват и изхлипват,

открили с пръсти празното легло.

И пак отварят дървения скрин,

с надежди хранят своя бог всеяден,

костюми овехтели сънно гладят,

пелмени готвят още за един...

Но четвърт век – пробита от треви,

отлята в бронз, изсечена от камък –

една окървавена дума: „Мамо!“

към глухите им стаички върви.

Вологда, 1970

СЛОВО ЗА РУСИЯ    

Отново кремълски камбани бият,
отново веят волни ветрове...
- Приятели, да вярваме в Русия!
Да вярваме в Русия, врагове!

Какъв съдбовен път лежи зад нея
и колко стари рани от вражди!
И колко нови белези тъмнеят
по нейните страдалчески гърди!

Тя помни нощи на жестока жетва,
сподавен плач и кървави коси,
но пак можа с велика саможертва
планетата от гибел да спаси.

Какви ли луди версти не измина,
какви ли преизподни не позна,
но пак остана люлка и Родина
на правда, на любов и светлина.

И ето я – могъща, звездочела,
с трагични и пленителни черти,
под гордата закрила на Орела
към бъдните столетия лети...

Лети! И кремълски камбани бият!
Лети! И веят волни ветрове!...
- Приятели, да вярваме в Русия!
Да вярваме в Русия, врагове!

СЪН

След боя
бяхме изтощени, слаби,
душа и тяло нямахме сега.
Полковникът шегуваше се: 
 – Баби…
И падаше безсилен на снега.

А пък на нас ни беше безразлично
дали сме живи
в оня страшен час
и вярвай, смелостта ни безгранична
бе само от умора смъртна в нас.

Не мислехме
дали сме оцелели,
а може би умората надви
и в сън блажен
под своите шинели
един след друг отпуснахме глави.

Сънувах сън.
Водите му широки

браздеше плавно кораб насмолен,
в платната, всяващ радост и тревога,
плющеше волно вятърът солен.

Сънувах аз жената недостъпна,
далечната,
в косите си с цветя.
Със мамещи очи и лека стъпка
към палубата водеше ме тя.

Стояхме на кормилото, а близко
до кораба, в крайбрежния листак,
закука кукувица – 
сякаш искаше
да ми даде съдбата таен знак.
Нанякъде летяхме, ранни птици
огласяха водата и брега…

Тъй спяха полумъртвите войници
край Шлиселбург, направо на снега.

Под пепелта последни съчки пукаха,
разсъмваше се в зимната гора.
Аз се събудих.
Кукувица кукаше
и невъзможно беше да умра. 
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Н
аскоро един български 
бивш коментатор в аме-
риканското държавно 
радио „Свободна Европа”, 

номиниран за наградата на Хел-
зинкския комитет „Човек на годи-
ната”, публикува за пореден път 
свои разсъждения за Руско-тур-
ската „поробителна” война: „Тре-
ти март е руско събитие, чието 
превръщане в национален празник 
на България е най-печалбарският 
ход в похода на руската пета коло-
на у нас през последните три десе-
тилетия”.

Подобни текстове се нароиха 

през последните години. Авторите 
на такива четива твърдят, че Русия 
играла „театър” чрез Руско-тур-
ската война от 1877-1878 г., „съз-
нателно измамила тогавашните 
наивни българи”, „подло измисли-
ла начин да ни привърже към себе 
си” и „тайно подготвяла Берлин-
ския договор”, който бил „изгоден 
за нея”. В крайна сметка, чрез Бер-
линския договор Русия „отнела” 
от България половината от бъл-
гарските територии... (интересно 
от коя България ги е отнела, след 
като българска държава тогава 
още изобщо не е съществувала?)
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Явор ЧУЧКОВ

Берлински конгрес, художник Антон фон Вернер, 1881


